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ΡΚΕΕΑΕΕ ΄ 

ΤΗΙ5 νο]αππθ Πας Ῥεεη ῥτερατεά ΡΓΙΠΙΑΣΙΙΥ {ΟΙ {πε δε οἵ 

οοἱιεϱε Έτεδβιπεη. ΌηΠ {πα σιάε οἱ ϱΤΙΗΊΠάΙ 1 Πανε ἰτιεά ἰο 

Ρτονίάε ἴπ ἴε ποῖες {οί {ο απάθισίαπάἶπο οἱ υπιισια] οοηΏδίΓΙς- 

οης, απ ΤΟ0ΙΓ α 5οιπεΝμαί δγδίεπιαίϊο δίιάγ οἱ οεΓίαΙη πιαίίζεις 

ΝΠΙΟΕ, νΏί]ε επΏτεΙγ τεριίατ, τει] Ποτο οὐδειναίίοη απά 
γεβεοίΙϊοΏ ἴπαη ο8η Ῥε οομπίθά ἀροη Ῥείοτε ἴπε Πτδί γαατ ἵη 

οοἱἱερα. 1 Ώανε Ἰαϊά εδρεοίαὶ οπιρῃαδίς αροη {πε ἴοτος οἳ ἴῃπε 

ίεῃςε». ἜΤπε {εε]πρ {οί ἴπαο Ἠπει ἀἰδᾳποίιοης οἱ {πε (τεεΚκ 

ἴθηφες ἵ5 πποτς ἀἰβηοα]ε οἳ αἰίαϊηπιοπί ἴπαη ἴπςο απάθισίαπάίπο 

οἱ {πο πιοοάς, απά ἴπεςο αἰδήποίοηπς ο{ἑίθη Ῥα[ῇο ἰταηδιαίίοι, 

Τπε {οτοε οἱ ἴῃμα ραγίϊο]ες 15 αποίµε ἀῑΠιοι]ίγ {ωαί οαη Ῥε 1πεί 

οπΙγ ὮΥ οοηδίαπἰ οὐδειναίίοη απά οΟΠπΙραΓΙ5δοη 1Π τεαάΙης. Τη 

ΠΊάΏΥ Ιηδίαηποες 1 Ώανο ϱίνεη ΙΠ α 5]ησίε ποίο α 5γςίεπιΒ{ῖο 
τενίευν οἱ ἴπε τ1δες οἱ α ρΊνεη ραγίῖο]ςα, απᾶ Ώανα (πει αἰειηρίεά 

ΡΥ τερεαίεᾷ τείετεηοες {ο (Πί ποίο ἴο Ρτονίάε ἔοτ [τεαιεηί 

τενιεν απά «Ιδοτιππαίοη. 1 Ώανε ἰΓθαίεά ΙΠΑΠΥ οἳ {πε δες 

οἳ ρτεροδί!οης Ιη {Πο 5αΠ1Ἱς ΥΥ. 
Ἐπείοτίιοα] πιαίίοτς Ώανε τεσεῖνεά ϱ5δρεοῖα] αἰεηίῖοηι.  1π 

Ίηδίας Ἡε Πανε ἴπο Πτςί ταα]Ιγ ςιοσεδδίαὶ αρριοαίοηπ οἱ ΤΠε- 

ἴοτισα] ἴΊεοίγ ἴο Ρταοίϊοαἰ 5ρεεοῃ. ΤΠο ποτ νεμεπιεπί απά 
6ΏΟΝΥ δίγ]αε οἱ Ὠεπιοδίμαπες, Ἱπηαίθά ὮΥ (1οετο, απά {Ἠτοιιδῃ 

ΠΠ Ῥαδδέά ΟοἨ {ο {Πε Πποάδ{Ώ νοτ]ᾶ, Ίοπς ἁοπιπαίεά Επο]ςι 

οΓ8{ΟΙΥ. Ῥυαΐ Ἱπ οἱ οὗΏ πια, Ι πο πιατκεά {επάεπογ 
{ο/ατᾶ 5ΙΠΩΡΙΟΙΙΥ απά ἀἰτεοίπεςς η Ῥιβ]ο 5ρθεςἩΏ, Ἡθ αΤε Τ6αάΥ 

{οἵ α ΠΕΝ αρρτεο]αίίοη οἱ ΤΥδία5, απά {οἵ {Πε 5ίαάγ οἳ Πῖς δίγ]ε 

α5 α πηοδί να]υαδ]ε ἰταϊπίπρ ἴη ἴλε ατί οἱ οοπιρἰηίησ σἱπιρΗοΙίγ 

Ιί ἀἰςΙποίΙοΏ 1Π Ῥτοδε οοπιροδΙΠοἩπ. 1 Ώανε αἆάεά ἴο {πε 

ἸηίτοάιοίΙοη {ο 6806 5Ρ6εΟΏ α οΠαρίεί οἩ 15 Ατθυπεπί απά 
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6 ΡΚΕΕΑΟΕ, 

οίγΙε, ἀεδιρηεά {ο Ῥε ίπάἰεά θεοίίοη ὮΥ 5εοίῖοη α5 {Πο τεαάίης 
Δάναηοθς. 

1 Ώανε αἰεπιρίεά {ο Ῥτίηπς α]ἱ οἳ ἴα πιαίζες ἵηπ {ο ποῖδς 
ΨΗΤΏΙΩ {ο τεαάγ απάθιςίαηαάῖηρ οἳ {πα γοιπς διάεηίς {ο γνηοπι 

ἴπε νοἶαπιε ἶ5 ἀθδίσποα. ΝοϊΠίηδ οαη Ῥε ποτό να]ααβρία {ο 

αάναηοεά δἰαάεηπίς ἴπαη οοηδίαηί τείεΓαηςθο {ο οίμει (τοαεῖς 

ΑΙ{ΏΟΙ5 απά {ο {Πα 5ίαπάατα πιοάείη ααθλοτ]έί6ς, Ῥιί {ο ΠΙ] ποίος 

[οι γουπρ φιαάεηίς γΙίῃ 51οΠ πιαίζίετς ἶ5 οηΙγ {ο ἀἰδεοιταρε {Ώοπι 
ΙΏ {πο αἰεπιρί {ο α5ε {16 ποίες αἱ α]]. 

Τηε ποίες Ώανε Ῥεεη ῥτεραϊεά προη {λα αδθιπηρίίοη ἰλαί 
είπε ἴπε (πεΙίΏ οἵ ἴΠε δἰχίεεπίῃ 8ρ6δεεῖ ψΙΙ Ῥ6 ἴλἩα Ετςί {ο 

ρε τεαά. . 
Τη ἴπε Ρρτεραία{ΙοΏ οἳ {5 νο]μπια 1 πανε πηαἆς οοηδίαπἰ 56 

οἳ {πε δίοτες οἳ πιαίετία] η {Ώε ρτεαί εάΠίοη οἱ Ἐτοββείρεί- 
(εραιεί απά ἴΏε Πατά]γ Ιεςς να]ααβία εἀϊίοι οἳ Εαισλεπςίείη- 
Ἐυητ. ἜΤηα]πεϊπι”ς ογΙίσα] εἀΙΙοη οἳ τοοι ας ιπαάς {μς ἰας]ς 

οἱ εδίαΏ]ςΗίηρ απά οοπιπιεηΏης οἨ {πε ἰθεχί πιΙοἩ ΦΙΠΙρΙΘΓ {αη 

ἴπαί οἳ ΠΙΥ ΡγεάεοθδδΟοΙ5. Έοτ ἴἶα ἰτεαἰπιεπί οἱ 1,δίας᾽ Ἐί[ο- 

Ροα 1 Ἠανε ἀερεπάεά εδρεοϊα]]γ οἩ {πε ςἰιαῖες οἳ {16 Ἰαΐς Τνο 

Έτυῃς, νΏοςο Ὀτη]απί ννοτ]ς, λος Ζ1ε7α2ἱτεᾗε 274 ο (216- 

εΛεή, ας πας αἱ] 5ίαάεηίς οἳ ὤτοε]ς Πεταίιτα Βὶς ἀθερίοις. Δπά 

η αἱ ἀερατίπιεηίς οἳ πιγ Ἱνοτ] 1 Πανε {τηθεά οοπςίαη!Ιγ {ο ἴλο 

«4 δεᾖε Βεγεα/ηᾖοίέ οἳ ἙτιεάτιοὮη Εἶαδς, λε Ίπ8Ώ Ὑο ΠἹοτθ 

{παη αἲἰ οίμετς ἴἵη οιΓ πιο Ίας Ῥτοαάεπεά ἴλα {ουπάαίίοης ΕοΙ 

πε οίαάγ οἳ (τθε]ς οταίοτγ. 

ΙΤ απ Ἱπάερίθά ἴο Ῥτοίεβσοι Ἠετρετί Ἰλεϊτ Ὀπιγί1 {ος να]ιαΡ]ε 

«αρρεςίίοης οπά οπἱεἰοίσπις, ἅπά ἴο ΠΙΥ οοἱἱθαφἹε, Ῥτοίθδςοί Είοι- 

ατά ὙΝε]Πηρίου ἨΗιςραπά, π]ο Ώας τθαά πεατ]γ α]Ι οἳ ία νο]απια 

ΙΏ ρίοοξ, απά γνηοδε οτΙοῖσπι Ώας Ώ6ει οἳ οοπδίαηί δετνἰσα. 

ΟΠΑΗΕΙΕΣ ὈΔΕΝΊΙΝ ΑΡΑΜΣ,. 

ΏΑβετμοῦυτῃῇ ΟοΟ1Ι1ΕςΟΕ, 

ΦΕεΡίΕΙΩΡΕΤ τ, τοος. 
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ΙΝΤΕΟΡΙΟςΤΙΟΝ 

ΤΗΕ ΤΙΕΕ ΟΕ ΙΡΙΑ5 

[Πἱοηγβίας Ῥεσίης Πΐ5 ε5δαΥ οἩ {ω5ία5 νίἩ α Ῥτιεί Ριοριαραγ. Νε Ἠανε α 

οσα εἀϊοι οἱ ελῖς ο55αΥ ἵη Όδεπει-Καάειπιασῃες, /22021/511 {/αὐ1ςαγ1α5εῖ 

Οῤηκεπία, 11µ5. 1890. Νε Ἠανε αἱ5ο ἃ Ρίορταρ]γ ἵπ {πο {σε ο ὅτε 7911 

Ογαίογ», Ώαπάςεά ἆοννηΏ ἴο 5 απάει ἴΏε {αΐ5ε αδοηϊρίίοη {ο Ῥ]αΐατοα: ἴπε 

πΠΚΏονη απίλος {5 αἶίεά ας Ῥθειάο-Ρι]αϊατοΠ. «Α οεῖσαὶ εάΙῆοη οἱ ας {οχε, 

ἑοσείπεν νϊἩ ἔμαί οἱ Ὠἱουγοίας”5 95547, 5 οοπίαίπεά 1π ΤΠαἰπεϊπιὴς {εχί εἀτίοη 

οἱ 1γ5ία5. 

Α Ῥεί ία οἱ Γγδίας ἵν αρρεπάεᾷ {ο {πε ἀῑδοαβδίου οἱ Πἱ5 νοτ]κς ἵπ ΕΠο- 

ἄπς, 10), 262, Όαϊ Τε οἨεις ποϊβίηρ ἴλαί 5 ποί {ουπά 1η Ῥεειάο-Β]πίατοῃ. 

ι]άᾳς, 5.υ. Ἀυσίας, σἶνε» α ναιΥ οοπάεηδεά Ηΐε, Ραΐ αάάς ποίπΊης ἴο ἴπα 

ἰαίεπιθηίς οἱ Γ1οηγδίη5. 

Πατροστα(ῖοπ τείεΥς {ο ἃ 5ρθεοΏ οἳ 1 Υδία5 Περὶ τῶν ἰδίων εὐεργεσιῶν (5.σσ. 

Κεῖοι, μµεταπύργιον, Φηγαιεῦσι). Έτοπα {Π]8 «ρθεοὮ Ο0 Α15 96) υ1665, ]οδί {ο 5, 

ἴμα ῬϊοσταρΏει5 Ρτοαβ]γ ορίαίπεά 5οπιε οἳ {πείς {αοῖ5 αροιίέ Β15 μ{ε, ] 

ΤΝδῖας Ίνας ἴἶο 5οἩ οἳ Οερμα]ας, α Ὀγτασαδαν νο Ἠαά εί]εά 

αἲ ἴἶνα Ῥίϊταεας ὮΥ Ιηνιίαίοη οἱ Ῥετίο]ες. ΤΠε ΓαΠΠΙΥ υνᾶς ΡΓΟ»- 

Ρετοις απά Ποποτεά, Ῥαϊ Ὦν ἴπε Αίπεπίᾶη οοηβίῖ- Ίπο ἑαπήγ 

(πθῖοη. πείέμοτ Οερ]μα]ας ποτ Πί5 6οη5 οοι]ά Ῥεοοπιε οἳ 6ερααίης 

Αἰλεπίαηπ οἴίζεπς εχοερί ὮΥ δρεοῖαὶ αοἲ οἱ ἴΏε Ἐκοο]εδῖα. ’ΓΠεΥ 

ῥτοῦαΡ!γ ἀῑά τεοεῖνο ἴἶπε ταπ]ς οἳ ΡηϊνΙ]ερεά πιείῖος (ἰσοτελεῖς) ὉΥ 

ινπίοὮ {ευ πετο σθεά Ποπ Τη 5ιηα!], Ῥαέ ΠαπαϊΠαηρ, ἴαχ ΟἨ ΤΟΓ- 

εἴρηστς, απἁ ποιη {με τεαἰτεπιεπί (μαῖ (ευ Ῥε εητο]εά αδ ππάει 

ες {οτπιαὶ Ῥτοίθοίίοη οἱ απ Αἰλεπίαη ΡΔίΓΤΟΏ (προστάτης). ΈΤΠΕΥ 

σαππς ππάθτ {πα 5απης ΠηϊΠίατν απά Ππαποίαὶ οΏ]ραξίοης {ο ἴπο 

σίαΐο ας ἴλοιρ] {Πεγ Ιαά Ῥεοι οἴζεηδ, απά Νε Πάνε 15ια5’5 

(5 πιοΏΥ Το (λε [ιοί ενας ἴπεςε ἁπίίες Ίνετε ΠΙΙΥ ρετίοτηεά (12.. 

1Τγ5. 12. 4: Ρ]αΐο, ᾖεῥιθής, 325 Ὀ. 

: 
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20). ΤΠΘΥ αἱδο τεσαϊνοά (ἴ]α Ῥηνί]ερε ---- πο αἱνναγς ρταπίθά ενεῃ 
ἴο ἰσοτελεῖς ---- οἵ Ποἰάΐτπρ ταα] εσἰαίθ.ὶ 

Ἴμαί ϱερβα]ις'ς Ποπηε Ίνας οης οἱ τοβησπηθηξ απά α ραίΏετίης 
Ρίαοε οἱ ἴμε πιοδί ουἱίατεά ΠΙΕΏ Οἱ {6 Έπις ἶ5 ογἰάθηὲέ {1ΟΠι {ο 
[οί ἴΠαί Ῥ]αΐο «Ἠοοςες 1ὲ α5 ἴἩο 5σθΏ6 οἱ ]ῖς βτεαί ἀϊα]ορις, {ια 
Δεβιδᾶς Ῥιαίϊο ἄτανις οπατηιίης Ρἰοίατε ΟΓ {λε ασεά ΠΠαΗ, δἱί- 
ἔίης 14 {Πε οξεηίοΓ ΟΓ 4η «ασε οἶτο]ε, ἰα]κίπρ γη βοοταίες αΡοι! 
ἴπε ΙπῃτωϊΠες αηπἆ {Ώς οοπηρεηδαξΊης Ῥίεᾶδητες οἱ οἰά ασε. ς 
5αΥ5 ἴΠαί Τε ας {λε σοπι{οτί ο{ Κπονίης (μαί έπς ΔΠηΡΙΕ {οτίαπθ 
ΜΠΙοὮ Παά οοιπε ἆονφΏ {ποπι Ἱίς Ρταπαά({αίῃμετ, Οερβα]ας, απάἁ Πὶς 
[αίπετ, Τδαηῖας, γ]] ραςς οἳ ππἰπιϊηίσ]ιςά {ο Ἱ]ς 50Πς, Ἠς αᾱ- 
Πηη]ίς {αί ννθα]{] 156 α οοπη{οτί {ο οἷά ἂδε, Ὀαϊ Ιηδίὶσίς (μαί γηηοιί α 
οα]πι απά ἨαρΡΥ αρὶτῖέ ννεα]Ἡ γνοι]ά Ὄο πνοτίμ]εςς {ο αηΏ οἷά ΠηΒΗ. 
ΟΕ εἶνε αἀναπίασες ἴλαί νγοα]ε]ι σἶνος Ἡο Μο]άς {ηθ βτοαίεςί {ο Ῥε 
ἴμαί 1 επαΡ]ες α πα {ο ΠΙΙΠΙ] αἱ] Πῖς ορ]βαίίοης {ο σος απά πιθη, 
απά 5ο {ο {αος {πο ππΚπονη πνον]ά Ῥεγοπά ἀθαί] ννί {λε ροοά 
Πορε οἱ γηπὶο» Ῥϊπάατ δίπρς.ὃ 

Ίπε Ῥου 1ῳδίας, ὈτοιρΏί πρ {π ιο] α Ἡοι1ε, Παά εγετγ αἆναῃ- 
ίαρε οἱ οοπίαοί γῃ ἴ]ε Ἱεαάστς 1π {πα Πίετατγ Πε οἳ {ο οἵίψ, απἀ 
Τογείαρ;ς οἱ εἀιαοαίῖοη γη] {ης 5οης οἱ {ια Ρε»ί {απι]ᾳς. Βαί 
Ἑαποβίιοα αἱ ἴμο ασε οἱ Βῄθεη Πε δεί Γοτίῃ γε] Πὶς οἰάςι Ῥτοίμοεγ, 
Ῥο]επιατοβας,” {ος {ας ηεν σοοἰοπία] οί ΤΓΠατῃ, η 5ουίμθγη ΤίαΙΥ. 

Ἰ Ὑ]ε Πανο εχρ]οῖξ {66ΕΙΠΙΟΏΥ {ο ἔμς [αοί εἶαί βίας ννας ἰσοτελής (Τε.- 
Ῥ]αΐτ, δ36 Α), απά {Πε {αοί {]λαί τα [απΏ]γ οὐνπεά τεα] εδίαίο ἵπ Αεεῖσα, (12. 18) 
Ἱπιρ]ες {πε 5απΏς φίαίας {ο {μα οίῃεις. (Πηβοτϊρίίοης θε]άοπα 5Ώουν ἔγκτησις 
Ύ35 καὶ οἰκίας εχοερί ας αάδεά {ο α σταπἰ ο ἰσοτέλεια ΟΥ προξενία.) 

3 Ρ]αίο ἆοες ποί ἴα]κε Ραΐης {ο 56οιτς οχαοἳ οΏτοπο]ορίσα] αοοἈτασγ ἵη {με 
δεῖπς οἳ {Πε ἀἴαίοσας. Τ{ Ἡε ἰποιρθὴί οἱ 1ὲ α5 Ἱε]ά Ώδίοτς {ης ἄερατίατε ος 
Ῥο]εππατοβας {οι ΤΠισ, 1βίας απἆ Ἠαιγάεπχας ννου]ά Πανά]ν ανα Ῥεαπ ος 
8Ώ 889 Το ν/ατταπί Εεῖς πεπ[ίοη γν](Ἡ ἐπε οοπιραΏΥ Ραΐπετεάς Ῥαΐ 1{ νε ρίασε 
με ἀϊα]οριε α[ίτει Ῥο]επιατο]ας)ς τΘέΙγῃ {οπη Πατ, ας ἶ6 ηΟν/ ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ἆοπε, 
Νά πιπδί Ῥτοβαβ!γ α5θιπηο {Παί Ῥ]αΐο Εοτσεῖς οὐ Ίσποτες ἴπε {αοί ἴμαί αἲ εΠὶς 
πε Γερβα]ας Ἠαά Ῥεεῃπ ἆεαά 5ενετα] γεαις. 

ὃ Ῥ]αίο, ᾖεβιιζῆΐς, 328 --33. 
4 ΏΙοηγς, Ζγοίας, δ 1; ὮῬς.-Ῥ]αέ, δ35 6Ο, 
ὃ Ῥεειάο-Ρ]πίατεῃ (835 Ὦ) 5αγς (λαί 155 Ἠαά ἴλἼτεε Ὀτοίλεις, Ρο]θ- 
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Ηετε, Ώεατ ἴῃθ δ]ίε οἱ οἱά Ῥνδατίς, α ΏΕΥ οἵ(γ ννας τίδΙΠΡ, ἴο ΝΠΙΟἨ 

Π1ΕΏ Ρτοπηϊπθηί ἵΏ ενοίΥγ Ρτοίθδ5ίοη Ίετε ΠοοΚίπρ ΠΟΠ Ῥεπιονα] {ο 

αἲἱ (τεεοθ. ΑίΠεης ἴοοἷ ἴἶα Ιεαά ἴπ {οαπάϊηςσ {Πε οοἰ- Σπα . 

ΟΠΥ, αἱ δια {τεαίεά Τί 5 α ραη- Ηε]]οπίο επίετρτίςδε, απά 5είί]ετς Ίγετε 

Ψε]οοππεά Ίοπι ενετγ οἵγ. ἨΗϊρροάαπιας οἱ ΜΠείας, ἴπε ρτεαίεςί 

ατολ]ίεοί οἱ πα ἆαγ, Ἰαιά οαί (Πε ΡίαΏ οἱ {πε οτάετ]γ δἰτεείς; 

Ῥτοίαροτας οἳ ΑΡράετα, ἴπε ρτεαίοςί οἱ ἴιαο 5δορη!ςί5, ἴπε Ῥοεί- 

ΡΗΙΙο5ορΝετ Επιρεάοσ]ες οἱ Αρτϊρεηίαπι, Τϊδίας οἱ Άγτασιςε, οΏ]εί 

εχρουπάει οἱ {Πε πενύ Φἰοϊ]αη ατὶ οἱ Επείοτῖςο, Πετοάοίας ἴπε Πῖς- 

ἰοτίαη, (Οἱεαπάτιάας ο Θρατίαη δίΒίΕ5ΠΙΒΏ, ΊΤΕΤΓΕ ΠΙΟΏΡ {Πε {αΠηος5 

ΏΙΘΏ ἨΠο ]οϊπεά ΙΠ {ουπάϊηρ {Πε Πε’ οΙίγ. 

Τ{ 15 Ροςςῖρ]ε (λαί 1 Υδίας απἁ Ἶὶς Ὀτοίπετ Ψ6ΓΕ ΑΠΙΟΠΡ ἴΠε Πτοί 

οοἱοπ]δίς, ἵη 442 Ε.Ο... Ῥαΐ ἴέ ἵ5 πιοτο Ηκε]γ εΠπαί ἴΠεΥ Ἱγεηῖ ΠΙΠΟΠ 

Ἰαΐετ, αΏοιί {πε Ῥεσίηπίηρ οΓ {Πε Ῥε]οροπηθδίαη Ύ/ατ.’ 

πατςΏμδ, Επγάεπωυδ, απά Ῥτασμγ]]ας. Ὠϊοηγς. (6 1) 8α75 {Παί ἴννο Ὀτοίμεις 

ννοπί νε] Ηἰπι {ο ΤΕατῃ, Ῥαΐ αοσοτᾶἶπρ ἴο Ῥ5.-Ρ]α{, Ἡθ υνεηῖ σὺν τῷ πρεσβυτάτῳ 

ἀδελφῶν Πολεμάρχῳ (835 Ὦ). Ίπ ἴπε ορεπίης οἳ ἴπε Λεβαιδῖε (325 Ἑ) 

Ῥϊαίο 5αγ5, Ίμεν οὖν οἴκαδε εἰς τοῦ Πολεμάρχου, καὶ Λυσίαν τε αὐτόθι κατε- 

λάβομεν καὶ Εὐθύδημον, τοὺς τοῦ Πολεμάρχου ἀδελφού». ἈΈταο]λγ]]ᾳς νγας ρτοῦᾶ- 

ΡΙγ ἴἶιο Παςραπά οἱ 1 Υδῖας”5 αἰσίει (Έ]αςς, «411ΐτελε Βεγεὔςα)μΛεῖέ, 1." 346). 

1 Οπ {μο ἆαΐς οἱ {Πο οοἱοπίζα[ϊαη οἱ Τατ 5ος Βαφο]ξ, σ72εεΛίεᾖε (σεδεβῖελέε, 

ΤΠ. 1. 523. 
3 ΤΠε αιεςίῖοη οί {Πε ἀαίε οἱ {λε τεπιοναὶ {ο ΤΗυχΗ ἵδ Ῥουπα πρ νΙξῃ {Πε 

ππςεΓί]εά ααεδείοη οἳ {Πο γεαι οἱ Τδίας”5 ὈϊΠ. ΈΤπε ἀαία [οι Β]τέῃ 

πε 7εατ οἳ ΡΙτίΠ ατε {πε {οἱονΊηρ 5ἰαίεππεηίς: 

ἘΕΙΙΑΕΙΕ ΘΤΑΤΕΜΕΝΤΣ 

α. Οερµα]ας 5ει]εά ἵπ Αίπεης ὉΥ Ρειδιαδίοη οἱ Ῥετίο]ες5; 15. 12. 4- 

ὀ. Οερβα]ας Ηνεά αἱ Αίπεης ἐΠϊτίγ γεαις; 175. 12. 4: 

ΟΤΑΤΕΜΕΝΤς ΤΗΑΊΤ ΑΕΕ ΡΕΟΒΑΒΙΥ ἘΤΕΙΙΑΒΙΕ 

ε. Ἰηθίας ννας Ῥογη αἲ Αίμεπ5; Ποπ». ὅτ; }5-Ρ]έ. δ35 65 «οετο, 

ὦ2/ή149, 16. 631. | 

{. 1μδίαν ας οοπκϊἀεταβ!γ οἰάει {παω Ἰδοοταίεδ, 1ο Ίνας Ῥοίῃ 436 8.0.’ 

Ῥ]αίο, Ἀαεαγ1/5, 225 Α., 2790 Α. 

ο. Τγδῖας τεπιονεά {ο ΤΠιΤΗ αἲ ἴἩο ἃρε οἱ βΠεεπ; ΤἨἱοἨΥβ. ὃ 5 Ν.- 

Ῥιας. ὅ15 Ὁ. 
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ἨΠετε Ῥο]επιατοβας τεοεϊνεᾶ {πε οἰΖεηδΗΙρ ιαί Ἰαά Ῥεεῃ 

Ῥεγοπά Πὶ5 τεαο]ι αἲ Δίπεης, απά Τ,γδιᾶς {οο Ώθοβπης α οἶβσει 1η 

7. Τ1υδῖας απ Πὶς Ὀτοίμει τοιγπεά {ο ΑίΠεπς ἁππίπς ἴπε τα]ε οἱ {Πε Εοι 

Ἠυαπάτες, 411 Ε.ο.: Ῥ8.-Ριαί, 35 Ε; ὨὈ1ο"γς. ὃ 1. 

ΩΤΑΤΕΜΙΕΝΊ5 οὗ Ὡουστευ, ΥΑΙΟΕ 

σ,. 1,δία5 να Ῥοτῃ ἵπ ἴῃπο αἴοΠοηςΗΙρ οἱ Ῥμί]οσιες (45ο/8): Ὀ5.-Ρἱα. 

81ος, Ῥιί ἰΠῖς ἀαίε ννου]ά εαδῖ]γ Ῥο {πε τεδι]ί οἱ α οοπιρι(αίϊοη ΟΓ οηε ΨΠο 

ἀῑά ποῖ πουν {με Εἱτέῃ Υθας, Ὀαί αδθιπιεά (Πε τεπηονα! {ο ΤΗιπί {ο Ἠινε ἢ6εη 

ἵΏ 444/3 (44/3 Γ 15 -- 459/8). 
ᾖ. 19δίαδ ννοπί ἴο Τπανή Ὕπεηπ ἴπε οἱοΠγ γνα5 {ουπάεά; Ὠϊοηγς. δ 1; 

Ρ5.-Ρμιί. δ35 Τ). Ῥαί αηὖ οπς ἵνπο «ῑά ποί πουν {πε ἆἀαῑε οἱ ἴπε τεπιοναἱ 

Νοπ]ά παίατα]]γ α55υπης {Π15. 

1. 1γ9ί85 ν/ας ΓΟΤγ-δενεη γεαῖς5 οἷά νΏεη ο τοἰμτηοά {ο ΑίΠεης5; Ὠϊο- 

Ώγδ.δ1Ι. Ῥιΐ (Π]5 πιαΥ Ῥε οΡΙΥ α τεοκοπίης οἳ {πο πυπηβετ οἱ γεατς Ρείνεεηῃ 

ἴπε «οπιραίεᾷ ἀαίε 45ο/ ὃ απἆ 412/11. ΈΤΠαί Ἱτ ννας 5ο ορίαἰπεά 15 ρτοραΡ]ε 

{ΟΠ Γοηγδίας”ς οπαΗ[γίηςσ νγοτᾷς, ὧς ἄν τις εἰκάσειεν. 

7. Οερμα]ας ἀῑεά Ῥείοτε ΤΥδία5 υγεηπῖ {ο Τπανά; Ε5,-Ρ]αί, 535 Ώ. Ῥιΐί Ὦγ 

Ῥθειάο- ΡΙαίατοἩ)ς οἵνη φίαίειηεηί {Παί {πε τειηονα] ἵνας ἵῃ 44/3 ἴλο οοπι]ης οΓ 

Οερµα]α5 {ο ΑίΠεης 15 (Πας οαιτ]εά Ῥαο]ς Ῥείοτε 474/3, α ἆαῑε ἴοο εατ]γ {ο 

ἴπε Ίπῆπεποε οἳ Ῥοατίοιε. ΎΤΠε ἀεαιω οἳ Οερμα]ας Ῥείοιτε 1/8ία5”5 τεπιονα! 

Ψοπ]ά Ὄε α παίϊιταὶ αβδδαπιρίίοη {ο αοσοοιηί [οι {Ώε ππὶσταίίοη οἱ 5ο γοιης 

α Ῥογ. | 

ΤΠε ἰ{ταάϊοπα] ἀαίςε, 4509/58, Ὀαξδεί οἩἨ ον 16 οοηβϊείεπί νἩΏ ἴπε ἀαία ας 

ρίνεη 3ρονε, Ῥαΐ 1{ {οτεεδ ας ἴο {πε οοπο]αδίοη (παί 1,γδίας εχίταοτάίπατγ 

Ρτο(εβεῖοπα| αοθϊνιίγ ΤεΙΙ Βείννεεηπ {πε Υεατς οἱ β{γ-βνε απἁ ενεπἰγ-εἱσΏ. 

πε Ἱπιρτοραβ!ίγ οἳ 8ο Ρτοάποίῖνε απ οἱά αφε, οοοιρῖεά αυ α ΡΓο[ββ6ίΟΏ 

ἴακεη πρ 5ο Ἰαΐε ἵπ Η{ε, Πας Ἱεά τηαΏΥ 5ομοίατς {ο τε]εοί {πε ἀαίε 45ο/δ απἀ 

{ο 5εε]ς οίπετ Ρροῖηίς οἱ τεοκοπῖης, 

Ἡ ννε {1Υ {ο Ῥτῖπς ἴπε ΡΙτίΗ γθεας ἆοινπ ἴο α Ἰαΐει ἁαΐθ, νε πιηδέ 5ίορ νγα]] 

Ρείοτε 436/5, ἴπε Ῥϊτίῃ γεατ οἱ Ι5οοταίες (ώ). 1Ε να 885τηθ 446 85 (λε αρρτοχἰ- 

πλαίε ἆαΐε, νε Ίανε {Ἡε οοπιῖπρ οἱ Οορβα]ας (α, ϱ) αἲ α πιο νΠεη Ῥοτϊο]ος᾽5 

ἵπβπεηοε ν/ας {α1]γ εδίαΡΗδῃεά, (Πα τεπιονα! {ο Τατ αἲ αροαῖ {πε Ὀοδσίπηϊης 

ο{ πε Ῥε]οροπηθβίαη Ίλίαι (-- 446 -- 15), απά ἴ]με ἀεαίλμ οἱ Οερβα]ις5 Ῥείοτε 

416 (Ξ-446 -- 39). ΤΗϊ5 νου]ά Ὀτῖης (πε Ῥερίηπίης οἱ 1δῖας’5 Ῥτο[εδείοπαι 

Ἰνοτ]ς Ιπίο {πο Ρτίηθ οἱ Ε5 Μ{6. 

ὮΥ Ῥτηρίηρ {πε ΡΙΤίΠ γεαι ἀἆονη {ο 4μμ 85 ἶ5 ο[ίεπεχ ἆοπε, Ίε Ὀτίης (πε 

Ῥοβαῖρ]ε ἀαίε οἱ ΟερΏα]α55 ἀεαίῃ ἄονη {ο αὐοιῖ 414. ἃ ἴἴπιε {λαί αἶ]ουνς ἴλε 

ΡοββΙδ]1έν οἱ Πὶ5 Πανίπρ Ῥεεπ 5εεπ ΡΥ {Πε Ῥογ Ρ]αΐο (Ρ. 427). ῬΒταί ἴ]πε Ώογ”5 

Κπον]εάσε οἱ ἴπε οἷά ρεηί]επιαπ οοι]ά Ἠατάϊγ αεσομηΐ ἔοτ ἴπε Ὀεαι [η] 
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ἆας πιο. Τηο9 Ῥτοί]πεις ῥτοξδρετεά απά αοαα]τεά Ῥτορετίγ. ΊΝε 

ΠΙ8Υ 5α{εἰγ «οπ]εοίατα ἰλαί {1εγ νετ εηθασεά ἵηπ πιαπα/{ασίατε, α5 

{πεγ νετε Ιαΐ6Ι αἱ {πε Ῥίταεις. 

Ῥαΐ (Πε ΙηίεΠεοίμαὶ αἀναηίαρες οΡεΏ ἴο ἴπε Ῥτοίπετς ἵπ {πα 

ΏΘΥ οΟΙΟΠΥ Ίνετο ἨΟ 1655 αἰίταοίίνο (ΠαὮ ἰπεῖ ορροτίαπ]ῖςς 1η 

ρομαςς απά Ῥιαφδίηεςς. Ρο]επιατοβΙς Ίνα5 οοιηπητίθάἆ  ἈἨπείοτῖσαί 

ἴο ίμε ειάγ οἱ ΡΠΙΙο5ορΏγ.” Ῥαΐέ 1ωγδίας (ατπεά {ο πε  δπάΙορ 

Πεν’ ατί οἱ Ἐποίοτιο. 

Τη Πἱ5 5εΏοο! γεαις αἲ Αίῑποης Πὶς {ταϊηίησ Ὠβά Ῥεεῦ 1π Ῥοείτγ 

ΟΠΙΥ, ἴπε ρτεαί ερίο5 αΏᾶ Ἰγτίο. Ἡε Παά ἀοιρίαςς Πεατά, ἴοο, 

5ΟΠ16 Οἱ {πε Ἱγοι]κς οἱ ία στεαί ἁταπιαεϊδί5; Ῥαΐ Ῥτγοςδε Ηίεταίιτε 

πας 5111 1Ώ 15 ΙΠ{ΑΠΟΥ. ΒἨο παϊσηῖ πανε τα 5οπ]ε οί {πε ποτ ος 

ἴπα 1οπίαη ομτοπίο]θτς, {πε απάενε]ορεᾷ Ῥερφίηπίηςς οἱ Π]δίοτισαι 

ΨΠΙΠΩΡ, αηπά ε ΠΠΔΥ 1νε] Πανε Πεατά, 5Ποτίγ Ρείοτε Π5 ἀερατίατα 

{οι ΓΠιαγῃ, 5ΟΠ1ε οἱ {πε εατ]εδί ἵνοτκ οἱ Πειοάοίαςδ {Ποπ Πῖς ΟΝΏ 

Ἡρ5. Πε Παά πεατά Ῥοπετβἱ 5Ρ6εσῄῃες, --- ρτοβαΡ!γ ἵνα παά Πεατά 

Ῥετίε]ες ΠΙΠΙΕΗ, ----Ῥαΐ αἲ {Ππς Επηε ραΡΠο ΊπεΏ Πας πο {ΠποασΏί οἑ 

ῥαρήςΏ]ηρ {Ππεῖτ 6Ρρεεσοῃες; 5ρεθοῃ υτίᾶης ννας ΟΠΙΥ ]αδί οοπιης {ο 

δε τερβτάεςά α5 α Πίετατγ ατί, απά Ίε πΘν ατί Πας ποῖ γεί Ραδδεά 

ποπα {πε Πτςί {Πεοτὶςίς {ο {Ίο «ρεαΚοτς ἵη οουτίς απά εοο]εσία. 

Ῥυιΐ αἱ ΤΏυτῃ Τγδίας {οαπά Ὠϊπιδε]{ 1η {Πο πηϊάςί οἱ α ηΘΕΙ αηπά 

υΊροτοις Πίετατγ πιονεπιεηί, ορπίθιίης ἵΏ {πα ἰδασμίης οἱ Τΐδιας, 

ία θγτασιδαη τηείοτίοίαη. 

(οτακ οἱ Ὀγταοίςε Πας Ῥεει {πε Πτςί {ο ἐτθαί 5ρθεεοῇΠ ντίῖηρ ἂ5 

8Ἡ οῬ]εοί οἱ ογςίεπια!]ο 5ἰιάγ. Ίε Ἠανο ομΙγ νασας αοοοαηΏίς οἱ 

ΠΙ5 ποτκ, Ῥαΐ νε Κπον {παί, οὐί οἱ {πε 1855 ΟΓ Πῆσα- Ί1ο Βἱοἵ]απ 

Ποη ἴπαί Ἠαά οοπιε οπι τανο]αίίοης απά οοιηΐέετ- Σπεῖοτο 
τενο]αίίοης 1Π {πο ΘἰοίΠαη οἵίῖςς, ἴΠε Ῥταοίϊος οἱ {πο Ίαν οουτῖς παά 

ἀενε]ορεά πιοτς ταρ]ά]γ {Παπ 1η {πο τεςί οἳ Ἠε]ας, απά {αι Οοταα 

ἀεδοιΙρίίοι ἵπ {πο /εβιιθζο. Τ ἵδ πιοτο Π]κε]Υ ἰπαί Ῥ]αϊο ντοίο οἱ γΠαῖ Ἡςα 

πας Ἱεατηεά {τοπι οἱΏεις. 

Ῥου ἴμε ἀείαϊ]εςά ἀῑδοιδείοη οἱ {πο ὪΠοἰε απεδίίοη αηΏά ἔπα νίενς οἱ πιοάειπ 

«οἩο]αις, 566 Ῥ]αδς, «15]τελε δεγεοτω)ζοῖ/, 1.2 3390 Ε. 

1 Ὠϊοηγς. δ 1; Ρ5.-Ρ]αί. 535 Ὦ, 

3 Ῥ]αΐο, ϱἠσεογης 257 Ἑ, 
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παά Γοτηηα]αίεά οεγίαϊη Ῥτϊηοίρ]ες οἱ Ρ]εαάϊησ. Ἠίς ρτεαίεςί 5εί- 

γ]οε ἵνας Πϊς 5ίαάγ οἱ {Πε ατί ο{ ατσαπιεπί ΠΟΠῃ « ΡτοραΡίμέες,’᾿ αΏ 

ατί π/Π]οὮ φοπ]ά επαθἰε οπε Το ῬΡιεαά αροη 5οαΠίγ ενἰάεηοςθ, Οἵ 

εγεη αραϊηδί ονετηΠε]ιπίηρ ενἰάεηποε οἱ Πῖς ορῥοπεπί. ἩΠε Παςά 

πηὰάς 50Π16 Ῥτοστεςς, ἴοο, ἴοματά α ἴπεοιΥ οἱ ἴε εΠεσίίνε ἆἱδ- 

ΡοβΙοηΏ οἱ πιαίτετ 1 α 5Ρρεεςῃ --- αἲ 1εαδί Ὦε Παά 

ἀενε]οροαά α ΊἴΠθοτΥ οἳ ἴλε ἰτασίατε οἱ ἴΠα Ῥτοεηη. 

ΤΈϊδιας, Ἠῖς ραρ!ί, «αοοεεάεά {ο Ίο πιβςίετ΄ς ρ]ασς, απά τεάαοεά 

Πῖ5 {εβοεΏίηςσς {ο α δΥδίεπι, εππροάγίηπρ Ίπεπι 1η ἃ {οτπ]α] {τοαίῖςσα 

(Τέχνη). 
Τϊδιας, ἴπεη, {πο γοιπρ 1 Υδίας {οαπά αἲ 'Τηωπτῃ, απά απάετ Ὠῖ5 

ΙηςίταςίΙοη Ώε επίετεά αροηπ {πε 5ίαάγ οἱ {Πε ατί οἱ ατσαπιεπία{Ιοη 

αηά 5ρεεοὮ νυτιίπς (ς.-Ρ]αί. δ35 1Τ)). 

Ῥαΐ ἴεςδε σίαάϊες Ίετε ἀομδί]εςς {ατίπετεᾶ ὮΥ {πε ἹπΠαεησε 

οί αποί]ετ ρτεαί {εβοΏετ, ἴ1ε ρτεαίεδί οἱ ἴ]ε 5ορΏϊδί5, Ρτοίαροίαδ. 

Ἠε Ὠαά οοπιε {ο Γπατῃή πίἩ Πε Ετςί οο]οηῖςίς, απά 

Ἱαᾶ Πε]ρεά ται πετ οοηςΩ(αίοη. Έτοπ ΠΙπι, οἱ αἲ 

Ἴθα5ί ποπ ραρις οἱ 5, 1δίας νοι]ά τεοεῖνε {ταϊηϊης πο Ί65ς 

να]ιαΡίε (ἶναπ ἴμαί οἱ Τϊδίας. Ῥτοίβροτας ἀῑά ποῖ αἴπι 5ο Τηυο]ι αἲ 

ἴπο Ρτοάαοίῖοη οἱ α {οτπια] 5ρεεςΗ, Ραΐ Πε ρτοίεςςσεά {ο επαΡ]α Πῖ5 

Ραρί]6 {ο «οπα πεί ἰπεῖτ ορροπεη!ς ἰπ αΏΥ ἀἱδραίαίίοη, απά ἴπῖς ΡΥ 

ηῖς (απιοις ατί οἱ πηακῖηρ {ο ΊὙεαΚεί ἴΏε είτοηΏρει ατσαπιεηί, τὸν 

ἤττω λόγον κρείττω ποιεῖν. ΤΠε ἩΠο]ε ατί οἱ ἀῑβ]εοῖίο απά επὶδίϊο 

ας Πΐ5, απά Ὡς Ρτοίεδςεά ἴο Ῥε α)ὶε {ο ΟΟΙΠΕΙ {πε Ρτοίεδεοτ οί 

ΔΏΥ 5οἶεηοῬ ΟΠ Πὶ5 οὗη στοιπᾶ, πποαί ΠΙπιδε]{ Κπονῖηρ {πε {αοῖς 

οἱ {Πο 5οἶεπος οἩ ΥΠΙοἩ Ἡς γα5 ἀϊδεραίπρ. ἜΤΓπϊς Ῥγημαπί ἰταιπῖηρ 

ἵπ ατριπιεηίαοη Πίίεά εχαοί]γ Ἱπίο Τϊδίας”5 πποτα Ἠπηϊεά {εαο]- 

ης. ΤΠ Ίαδ, ΙΠΟΙΘΟΥΕΣ, αοοοιηραπ]θοά ὮΥ οίπει ΊεασΠίΏρ ΙΥΠΙΟΗ 

ἵα5 ἸΙαοκίηπο 1ῃ ΤΠϊδιας'5 οοςτ568, ἴῃπο δγδίεπηα[ίο 5ἰαιάγ οἱ Ιάαηρμαρθ. 

(αταΏΊπιαΓ αηΏᾶ νοσββα]ατγ τοοεῖνεά οαταε[α] ἐτεαίππεηί αἲ {με Παπάς 

οἱ Ῥτοίβροτας, 5ο ἰλμαί Πῖς Ριρίΐς Μετο ἰταϊπεᾷ πο ΟΠΙΥ ἵπ ἵνα 

Ἰηνεηίίοη οἱ ατραπηεηί, Ῥαΐ 1Π 1ΐ5 οοττεοί εχρτεξΡΙΟΠ. 

Τγδίας ο8βπιε απάετ {Πθςε Ίπῄπεησθς ]ης5ί 45 Ἡς ας Ραδδίης {ΠΟΙΩ 

Ῥογποοά {ο πιαηῃποοά, ἴ1ε ασε ΝΠεη Ὡς Ίνας Ῥεςί Πίίεά {ο Ρτοβί ὮΥ 

Πιο Ἱηδίγασοίίοη γΏῖοὮ Ες αρυπάαπί ΠπἹεβῃς αηπά Ιείδατε ορεπεά {ο 

Ταςίας 

Ῥιρίαροταθ 
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Πίπι.  Ἡε ἀενοίεά ΠΙπιδε]{ {ο {λε σίαἀγ οἳ Ῥτοδε οοπιροβδίοη ἵῃ 

ἴπε {οτπι οἱ δρεεοὮ ΤΙΠΠΡ, ποῖ αἲ α]] 45 α πηεαης οἱ Ηνε]ίποοά, Ὀιί 

Ρυτε]γ αξ α Πίετατγ αοοοπηρΙδΏπιεηζ, 

ΤΈΠε Ῥτοδρετοις Ἠίΐε οἳ ἴπε Ῥτοίπετς αἲ ΓΠυτῃ οοππαεά αΡοαί 

Ὀνεηίγ γεατς; Ῥαί ἵΏ 412 οᾶπια ἴπε τειτίρ]ε ἀϊδαςίετ {ο {ἴἶιο Αίᾖε- 

Πί8Ώ ΔΤΠΙΥ Ῥείοτε 3γτασαςε, απά ἴἶο οοπιρ]εία ΠαπΙΡΗ Εχρι]κίοπ 

οἱ {πε απηί-Αἰλεπίαη Ρατίγ ἵη ΦΙοΙΙγ. Όπε τες] νας Ίτοπι ΤΑ 
ἴπε εχρι]βίοη Ίποπι 'ΓΠατή οἳ 5οπι6 ἴητες Ἠαπάτεά ΑίλΠεηίαν 

οΥπιρα{Πίζετς, Ῥο]ειπηατοβας απά 1}δῖας Ὀεῖηρ απιοησ {πε παπΡετ 

Τῃε Ὀτοίπεις παίατα]]γ τείατηεᾶ ἴο (λεῖτ {οτπιετ Ἠοῖπε αἲ ΑίΠεῃς, 

ππετε {πεί πιοίπετ ἵπας 56ῇ1 Πνίηριὃ απά Ὕπετα {ῑιαίτ {δίοτ Παά 

Ιεί ἃ Ίαισε Ῥτορετίγ. Ἠεταο, αἲ ἴπο Ῥϊταειας, {6 Έεεμτη {ο 

Ῥτοίλετς οοπάιοίεά α 5Ώ]ε]ά πιαπι/{αοίοτγ ορεταίεά ΡΥ Αίπεπς 
Πηοτε {Παη α Παπάτεά εἶανες (12. 10). 1ωδίαδ, απά Ῥετμαρς Ρο]ο- 
ΠιατοΏας, Πνεά αἲ (με Ῥίταειις.ὃ 

Οπ Πἱ5 τείατΏ {ο {πε Ῥίταεας ]γδίας Ὠαά {ουπά ἴμε Έοιτ Ἠιη- 
ἀτεά 1Ώ Ῥοψετ. ἜΓΠεγ Ἠετο 5αρροτίθά αἲ ἴἶα Βτσί ὮΥ ἔε πἹοτθ 
Ιπ{ε]Ιβεηί απά υγεαΙίἩγ οἰῖζεης, ἴπο οἶαδς ΥΙἩ γ οί Ῥο]σαϊ 
1Υ5ι85’5 δοοῖαἰ αηπά ἱπίε]οοίααὶ οοπηθοίίοη5 πομ]ά Ὦδ οοπᾶ(ίοπς 
πιοδί ΙπΠπηαίε. Βιΐ α5 πιείῖος Τδίας απἀ Ῥο]επιατοβμας οομ]ά Ίανα 
πο ἀῑτεοί «Ώατε 1η {Πε ςΏττίησ Ρο]λίίσα] ππονεπιεηίς οἱ {ια 5ΠΠΙΠΙΘΙ 
ο{ 411, ΝΠΙοὮ επάεά γίΏ ἔπο ἐταπρῃ οἱ {6 «οηδετναίίνε ατὶίος- 
ΤΟΥ. ΤΠε πεχί γεαΓ Φαν; {ηε τερίοταοη Οἱ {λε ταάἶσα] ἀεΠΙΟΟΙΑΟΥ, 
αηά ἴπεη {ο]ογψεά {Πε ἰτειπεπάοις εχετίῖοης οἱ {ιο εχμαισίεά σἰαία 
1 155 ἀεετπηϊιπεά εΠοτί {ο γγατά οἳ ἴπε Ἱπενίαδ]ε τοςι]ί οἱ ἴλα 
Ίοηρ-ρτοίταοίεά νατ. Τη ἴἶα στεαῖ Ππαηοῖα] 5αοτίβοθς ἀἁεπιαπάσςά 
ΙΏ ἴηεςε Ἰαδί γεατς οἱ {1ε ννατ, ΤΥςία5 απά Πῖς Ῥτοίπετ Ῥοτς {ιαίτ 
[απ] 6Ώατο. Ῥαΐ {Πεγ Παά Ἱηπετίοά οαβιοϊεπί Ρτορετίγ, ἐμεῖτ Ῥηςί- 

"Ὄρου ἴπε δαρροβϊεῖοπ έπαί Τδίας ννας Ώοίη ο. 446. ΤΙο εατ]τει ΡἱγίΗ γεας 
ίνες α τεδίάεποε οἱ αβοαί ΕΠΙτίγ Υεαῖ5δ. 3ε6ε Ρ. 11. 

3 ΏΙοπΥς, {γοίας, ὃ 1; Ῥ5.-Ρἱαῖ, 525 Ε, 

ὃ [Ώεπι.] σο. 22. 

{ Ῥοι ἴἶε {αίΠει΄5 ἀεαίᾳ, 5εε Ρ. 12, 
ὅ Ῥου ἴμε απεδίίοη ο Ῥο]επιατοβας”5 τοβἰάεποθ, 66ε 0Η 12.16. Τ]ε Ὀτοίῆεις 

ἰορείπει οὗ πεά ἴητθς Ἠουςες (12. 18). 
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ηεςς γγ85 Ρτοδρετοίς, απά {Π6γ «απιε ἴο {Πε οἶοςδε οἱ {πε ἵ/αί υΙῃ 

Ῥείϊτετ {οτίαηες ἴπαπ ἀῑά ΠπαΠΥ οἱ ἰλεῖτ αδδοσἰαίες. 

Ἔπε 1ήε οἱ 1;δίας ἁπτίηρ ἴΏεδε 56γεη γθαᾶΤ5 να ὮΥ πο ΠΙΕΔΏ5 

ἴμαί οἵ α πιαπυ{αοίυτετ Πατά Ῥτεςςεά ὮΥ ἴἶνε ἆαῖ]γ «ατος οί Πῖ5 

Ὀναίαώς Ῥωδίηες. ΤΠπε ππεη οἱ Πῖς οἷαδς Κηειν Πτι] οἳ ἴ]ε 

τπείο]σαϊ  Φ5ΙΔΥΕΤΥ ἴλαί οοπιες ΜΙ{ῃ {πε Ῥτεδδατο οἱ πιοάετη Ὀμσί- 

ας Ώςςς πιείλοςᾶς. ἸλμΙ]ε Ἡε ορεταίεά α 5αοσθςς{αὶ πιαπΙ.- 
{α0ίΟΙΥ, {πε Ιατρετ Ἱπίαετεςίς οἱ 5 Π{ε ννετε Ιπίε]]εοίαα|. Ἠϊ ΟΠ 

οἴμάγ οἱ τῃοαίοτίο ἵΠ {πο γεατς αἲ ΓΠατή επαδ]εά Ἠϊπι που’, ἵΏ 

ἴμε Ῥτίπιε οἱ Πε, {ο ἴίαΚε Πὶ5 ῬΡίᾶσε αἲ οΠσ0θ απιοηΏςσ ἴλπα πιοσί 

Ῥτοπηϊπεπί ὙγΙίεις αἲ ΑίΠεηδ. Απά ἵη πο ἀερατίηεηπί οἱ ἹΠῖ- 

εταίατε γοιυ]ά εχοείεποε Επά «αὐίοκει τεοορηϊίοη αἲ Ἰαδί Ελ 

ἤπιο (λαη ἵη τῃεῖοτίο, Ῥοτ ἁπτίπς (με γεατ οἱ Ἰμδίαςς αὖὓ- 

δεηοε Ιη 1Π4]Υ ἴε 58ππε ἀενε]οριπεπί οἱ Ῥτοδε υτιῆης ἴμαί Παά 

Ρεεη ροίιπρ οπ αἲ Γπατή Παά αἀναηοεά ενεη ποτε ταρἰά!γ αἲ 
Αίῃεης. 

Ένεη Ῥείοτε ἴπε Ῥε]οροπηεβδίαη Ίλίατ Ῥτοίαροτας Ἠαά σίἵνεη Πίς 

ρυρης αἱ ΑίΠεης {πε 5αππε ἰταίη]ης ἵη ]αΏσαᾶσο απά ἵη ἴπε ατὶ οἱ 

Ῥ]μοίοτίσαι ἀἱδριίαίοη νψΏὶοἩμ Ὡς ρανε αἲ ΤΠιτή, απἆ {με ]αςςθί 

Αίπεπς οορῃ]δί5 Ὠαά νοτκεᾷ εΠεοίῖνεΙγ αἶοπο {λα δατηε Ἰίηςς, 
{ο ἐαΙΏ οκΠ]]εά ἀεαίεις απά ἴο ἴεαοΏ Ίηε ατὶ οἳ Ρο]ς]εά εχρτες- 

5Ίοη. Ειΐ Ιη ἴῃε ἀῑδεποίϊνε ατί οἱ τῃΏείοτίο Ώνπο Ίηεη, ϱτθαίἴΕΙ ἴΠαΠ 

ΔΏΥ οἱ Τ)5ἱ85’5 {εαςΠΕΙ5, παά Ῥεεη ἁοίηπρ Ὀτ]Παπί ννοτ]ς αἲ ΑίΠεῃς, 

ΤΠταδγπιαςβας οἱ ΟΠα]οεάοι απά (αοτρίας οἱ 1,εοπίϊπὶ ΙΤπίο (με 

οἵτο]ε οἳ ἰΠεῖτ ριρ!]ς ΤΥδίας ΠΟΥ 68116. 

ΤΏταδγπηαςῃας γ/α5 οπε οἳ {Πε 5ορ]]δί απά τηείοτίοίαπς γγο 

νγεηί ΠΟΙΏ οἵίγ το οἵιγ οβετίηρ Ἰηδίτασίίοη {Π ἔἶλς Πθυν εατηῖης. ἨΠε 

Τπτασγπια- Ἠ 39 αἰτεαάγ ινε! Κπονη αἲ ΑίΠεῃς αροιαί {πε Ῥεριηηίης 

ος οἱ οἱ ἴπε Ῥε]οροηπεδίαη Ἰλίατ” απά Ῥεσαππς οπε οἱ {μ6 

Ὁμα]οθᾶοα ΄ στραί τῃειοτίσα] {βασμεις ἴπετα, ἴμς πιοςί Ἱπβασπία] ἴπ 
πε αἱΗπιαίε ἀενε]ορπιεπί οἱ Ρτοδε νπίιηρ. Ἡ]ς Πάνε οπ]γ α οἵη- 

11 16 επετεΙν Ρροββῖρ]ε (Παί Τγδίας Ἰαά Ἠεατά ῬοίὮ ΤἩταδγππασμας απά 

(σοτρῖας αἲ ΓΠυνά; Ῥαΐ ἴἩε Ῥϊοσταρβει5 Ὠαβπηε πεϊέμει α5 Εῖ5 ἰεαςσ[αγ, 

3 Ατϊείορβαπες Ἠας Πῖ5 Βίησ αἲ Ἠϊπι {π 427 Ε.ο., Έτας, 1058. 7. 

ὃ Ῥοτ α ἀείαϊ]εά ςίιάγ οἳ ΤΗταδγπιασμα5 απἆ Πΐς Ρειπιαπεπί ἴπῃπεηπος ΟἨ 
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'σὶα πασπιοπί οἱ Πὶς Ὑτι(πρ, Όαί Ποια σἰαίεπιεηίς οἱ αποϊοηί οπεῖος 

νο Ίεατη {παί Πο ἀενε]ορεά α οἶεατ απά Ῥρατε 5ίγ]α οἱ 5ρεεοᾳ, 

ανοἰάϊηβ, ΟΠ ἴΏς οπε Παπά, ἴπε ατβοίαΙ 5αΠπεςς οἱ οἴπετ τῃείοτί- 

οἶαηΏ5, 8Πά, οἨΏ ἴπε οίμετ, ἴπε απάϊσηίπεά 5ρεεοῖ οἱ ἴἶια απίταϊηεά 

ΠηβΏ; ἴΠαί Ώο ἵ/ας ρτοβαδ!σ {ο Πτδί {ο Ρετίεοί {πε τουπάεἆ, Ρετῖ- 

οάϊο 5εηίεηοε, σαΐΏετίηρ ἴπε 5εραταίε {ποιρβΏίδ ΙΠπίο οηε οοπιραοί 

ΦΠοίε; απάἀ ἴΠαί πε αἀάεά {ο είς ρετιοάϊο δἰίταοίατε {πε Ῥεααίγ οί 

α Πιϊπρ Ῥτοςε τΏηγίῃπι. “ΤῄμταςγπιασΏας αἶςδο ἰααρΏί Ἠϊς ραρ]]ς {πε 

εΠεοίνεπεςς οἱ {πε αρραα] {ο {πε {εε]ηρς, 1 ἀἰςδαποίοη {Τοπ {πε 

αρρεα] ἴο ἴπε τεᾶδοη οηΏἱγ. ΤΠε ατὶ οἱ ἀἰδραίαίοη α5 (8αβί ὮΥ 

ἴπε οίπει τΏείοτιοίαης αιακεπεά {πε απ]ταΠοΏ οἱ {πο Πθατείς, 

Ῥαίΐ 1ὲ ἅῑά ποί πἹονε {πδιν; ΤΏταδγιηασΏας ἑααθΏί ΠΟΥ {ο τθαςῇΏ {Πε 

υ] (ΠτοαρΏ {πα {δεμηςσς. ΑΙ οἱ (Ως ννοτ]ς ἵνας 5οαπἀ, απά 1ὲ Ιαϊιά 

α Ῥειτπαπεπί {οαπάαιοη {οτ ἴπαί ἀϊσηίπεᾶ, {οτοῖρ]ε, ποΡ]ε Αίῑῑο 

είγ]ε ππιο Πὶς ραρί] Ιδοοταίες Ιαΐοτ ῬτοιρῆΏί {ο Ρρετίεοίϊοη. 

Ῥαΐ ἁπτίης {Πε 58πηθ ρετῖοᾶ, Ίοπι 427 9Η, αποίΐΏες, πἹοτε Ῥοριί- 

Ίατ, ἰεασ]ετ οἱ Ἐπείοτιο ας οοπιῖπς ποπι {πιο {ο πιο {ο ΑίΠεης, 

(αοτρίας οἱ 1,εοπ{ΙΠῖ, 4η εχροπεπί οἱ {πε οἱοΙ]Ιαη τῃείο- («οτρία οἱ 

τίο, 15 εἸαθοταῖε ατραπηεηίς {ποπ ῥρτοραδιΠίγ, αι ἨῬεοπΏπί 
ς{1]] πιοτε Ρρτοιηϊπεηί]γ {Πε εχροπεηί οἱ α πε πχείηοά οἱ εχρίες- 

5ἱοη. (οτρ]ᾶ5’5 ΙηΥεΠΙΟοΏ γα5 ἴπαί οἱ α ΏΘΙΝ {ΟΤΠΙ Οἱ οΟΠΙΡΟΡΙΠΟΗ, 

Ιηίετηεάϊαίε Ῥείψεεη Ροείγ απἀ Ρτίο5θ. Ῥοείγ ἴαά ἴπε Ῥεαιίγ 

ος ιο ρτοαρίης οἱ ποτάς ἵω δγπιπιείτισα]| νετςσες ἀείετπηϊπεά ὮΥ 

πείετ; (αοτρίας άενε]ορεά α {οτπι οἱ Ῥτοςς 1Π ΝΠΙΟὮ 5Ποτί οἶβιδες 

οἱ αποδί οι αὐῖίο οαααἱ Ἱεηρίῃ Υγετο ταηΏηρεά ἵηπ Ρραῖσ5, 8Ο ρ8ΙΓ 

1ηαΤΚεά Ὦν αΏ αηηίηεςίς οἱ {ΠοιρΏί, απά οεπ ὮΥ τΏγπιε οἱ {πε 

Πα] 5γ]αΡί]ες. Ῥοείτγ Παά αἶδο {πε Ῥεααίγ οἱ α γοσββι]ατγ οἱ 15 

ΟΝΗ, ταῖδεά αΏονα {Ἡε οΟΠΠΠΙΟΠ 5Ρεθοῃ, απά εηωτίοεπεά ὮΥ ίπε ἴεε 

ποτ [{οτπιαίῖοης οἱ {Πε Ῥοεί; (οτρῖας {απς[εττεά {Πί5 τίοῃ γοςαΏ- 

πΙαΤΥ {ο Ἠϊ5 Ῥτοςε. Το οοπιρεηςαία {οτ {Π6 Ίοςς οἳ {πε τηγίηπι οἱ 

Ροε!ίτΥ, Ἡε Ρἰεαδθᾶ {πε θατ ν(Ώ οοηδίαηί α5δοπαποθ οἱ 5Υ14Ρ1Ε5, 

αΏά ὙηΙΏ ενετγ 5οτί οἱ ΡΙΔΥ οἨ {πε 5οµπάς Οο{ πΥοτάς. 

Α{ῑο Ῥτοςς, δες Ότεταρ, {7 ς/Ά1/1ςε 1 ἄεε ϱ71εεῤΙσεᾗε οσα ζη{εία- 

ἔ2, Ρ. 225 Π. 

ΙΑ Ῥγοεπι οἱ {Π]τίγ-δενεη 1πες Ρτεδετνεᾷ Ὦὗ Ὠϊοηγς. {λε7ιοδίήεες, ὃ 3. 

1Υ5ΙΑ5 ----2 
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πε γοιης ΑἰΠεηίαης Ίετε οαττ]θά ανγαΥ ὮΥ ἐλὶς πονεὶ οἰγ]ε ος 

οοΠΙΡΟΒΙΠΟΠ. ΄ΤΓΠΕΥ Ποοκεά {ο Πῖς Ιεοίμτες απᾶ νιεά γη οηςε 

αηΏοίΏεί 1Ώ Ἱπ]ίαάπρ Ὠϊς ρτε(]γ Ῥαιαποεά απ{Ώεδες αηπά Πὶ5 οπη- 

ηίης ΡΙαΥ οἱ 5ουηάς. Νο ντίίοτ οἱ ἴε επι εηεϊτε]γ ε5οαρεά Πί5 

Ἰπβπεποθ. 1ί {οτπεά απ ἹττεδίδΗβ]ε οµττεηί δείης {ογατά αἲ] εἶαί 

γα5 ατΠο]α] 1Ώ 5ρεεςῃ. 

ὙΥεί α (τά πιαη Ὠαά Ῥεεῃ πιο]άϊηρ Αἲίο ρτο5θ δίγἰε ἵπ ἴμεςε 

5αἵης ΥεαΙ5, ΑπΙρΙΟη, αΏ ΑἰΠεπίαη ΡΥ Εἱτίῃ. Ὁτπάετ (με ΙπῄαεησἘ 

οἱ ἴπε εατ]]ετ ΡΙοΙ]αΏ ἴεασμετς, ΑπΙΡΠΟηΠ ἴοοξκ 4ρ ελα 

ίμάγ απά {εασΠμῖπρ οἱ τῃείοτίς, απά ἶαί η {πο πιοςί 

Ρταοίῖσα] {οτι. Η15 ποτ], κε (αί οἱ ΓΠταδγπιασΏιας απάἆ (4Οἵ- 

βία», οοπππιεησεά αβοιίῖ {πε Ὀερίηπίης οἱ {με Ῥε]οροηππεβδίαη 1λατ. 

Πε ριθΗςσῃεά α δγδίεπιαίϊο ἰτεαίῖδε οἩ τ]ῃείοτίο (Τέχνη), απά α 

εετῖίες οἱ πιοςε] 5Ρρεεο]ες {ο Ι]ηδίταίε πιείΏοάς οἱ Παπά]μησ Ῥοί] 

εἷάες οἱ (γρίσαἱ οᾶδες αἲ Ίαν. Ῥαί ΑπΠΙΡΙΟΠ Ὕναδ Ίποτο ἵπαῃ 

(πεοτῖδί; Ἡε να5 4 αοϊῖνα ΡοΠΒοῖαη, ---ἴε τα] Ιπίε]]εσίια] {οτσς 

Ῥαεκ οἱἳ ἴπε οἰρατε!μγ οἱ ο Ῥοιτ ἨΠπιηπάτεά, --απἀά ας ετοίῖε 

ρεεσμες {οτ ΠΠραηίς {ο ἀε]νει ἵη αοία] οαδες ἵπ {πα οουτί. Ἶς 

Πιτίμεγ {εαϊῖεά ἴπεδε 8Ρρεεςῃες ποῖ 5ΙπΙρΙΥ αξ Ρίθας ἴο αοοοτηρΙἰδη 

{πει Ιπππηεά]αΐθ ΡΙΤΡΟςε 1Π {Πε οουτί τοοΠῃ, Ῥαΐέ ας Π{ετατγ πιβδίε- 

Ρρίεοες, {ο Ῥε ραῦ]ςμεά απά οἰτοπ]αιεᾶ α[ετννατά. 

Τη δίγιε ΑπΙΡΠΟηΩ ἵα5 πεϊίΏετ Ῥοεεῖο Ἰ]κε (αοτρῖας, ποτ οἶθαί 

απά ποΡ]ε κε ΓμταδγιηασΠὣας, Ραΐ Ὦε Πας α ἀϊρηϊγ οἱ δχρτεΡΦΙΟΗ 

πΠΙοὮ, ΨὮ Ἠ]δ δίτεηρία ἵη ατριπιεηί, σανε Πω α οοπηπηαπάίηρ 

Ροβιίοη. ἨΙ5 πιαίατε Νου τερΓεςεηίς {Πο αατ]ετ, δίτοπρ ἴγρε ος 

Αἰπεπίαη 58ΡρεεςΏὮ οἱ ἴπε Ῥετίοἰεαπ «πα, πιοᾶιβεά, Ῥαΐϊ ποῖ οοη- 

ἰτο]]εά, ὉΥ (Πε τεβπεπιεηίς ο Τηταδγιηαο]ιας απά (αοτρῖας. 
Νου πΠεη {μσίας τείατηεά {ο ΑίπεΠπς ἵη 41ι Ἱς {οαπά Ί]λα 

Ίῃμδαα.  πππεποε οἱ ἴπεςε {Ώτεε Ππεη αἲ 5 Πεϊρα,. ΑΙ Παά 

εις ίαᾶν ρα Ηδμεά ἰτεαίῖδες ΟΠ ἴπε {Ώθοιγ οἱ τῃείοτίο, απά 

οἱ τῃοίοτίο «Ώθεο]μες Ὦγ α]! Ίνετς ἵπ οἰτοπ]αΒίοὮ 8ΊηΟηΡ φίαάεπίς οί 
οτβίοτγ. Ἴπαε πιοδί πιαίατε Ἰνοτκ οἱ θα οἱ {πε (Ώτες {αἱ ΠεαΙ 

ΑπΙΡΙΟΠ - 

1 Τμε βορΗ]ρί5 απά τηείοτίοίαης γγετε {τεε]γ ρυ]5Πίπς {ελείς πιοάεἰ «ΡθεσΠες 

απά τηΏεῖοτίσαἰ εχετοῖδες, Ὀπί ΑπΙΡΗΟΠ γνας ἴἩε Βτδί {ο ριβ]5Η 8Ρρεεσῃες {λαί 

Ὠαά Ῥεεη αοίπα]]γ α5εά ἵπ οουτέ, 3 Ὄτεταρ, Ρρ. 293, 296, 359. 
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εις ἀαίθε. Τδίας {ουπά αἶσο α Ῥοάγ οἱ ππεη Οἱ Πῖ5δ ΟΝΏ ἃδε απά 

ΥοιΏρετ, {παϊπεά απάςτ ἴἶμεδε {εασοβεῖ5, επ{Ώαςίαρδίς Ίπ ἴπε ατί οἱ 

«ρεεοΏ ντίμης. ΜαΠΥ ΠπεΠ Ἠαά ἴακεη πρ έἶνε Ἱνοτί 45 α ΠΠΟΠΕΥ- 

οατηίηΏσ ΡτοΓεβδίοη, απά Ίγετο Ῥτοδρετίηςσ α5 5ρεεοῖ ΙΥΠΙΕΓΦ (λογο- 

γράφοι) {ΟΥ ἴ]ε Ρο]ἶσαὶ αδδεπιρ]ίες απά {πε οουτί5. Βαΐ {Πεγ ννετε 

Ιοοκεά προΏ ΟΠΙΥ ἂ5 ἰἱΓαάθδπεη, απά ΠατάΙγ Ἠαά ἃοοεςς ἴο ἴπε 

Ιηπαί οἶτοιε οἱ ἴμα σεη!]επιεη Ἡο είτε οι]Πναίηρ {πε πει ατί 

(ο ατίς κα. ᾖΙπίο 5 ἴππετ οἶτοίε 1ηδίας ο81Π6Ε, απά γ/ὰ5 5οοἩ 

τεοορηϊζες ας 15 αΏ]εςί τερτεςεηί{α!ἰνε. 

ΟΕ Πὶς νο] Ἱη ἰΠῖς Ροτίοά Ίο ορίαίη Ιπνα]ααρίε Κπον]εάρε 

(μτοιρᾶ {νε Ώαειῦγ οἳ Ῥ]αϊο, Πὶ5 γοαΏρβεί οΟΠΤΕΙΩΡΟΓΑΙΥ. Ε]αΐο 

τορτεδεηίς Φοοταίες ἂ5 πιθεΏης Πΐ5 γοης πιεπά Τῃ8θ- Ίο ρἠαοάνις 

ἄτας αἰὶ ασί]οι’ Ποπι {Πο Πθατίηρ οἳ α ποπάετ[αἰ ἆῑδ- οἳ Ῥ]αέο 

ςουΙς6 οἱ 1}8ίᾳ5 αἱ ἴηε Ποιςδε οΓ α Πίεπά. Όροι Φοογαίες’5 τεΆεςί 

μαι Ῥμαεάτας τεοῖῖε {λε δρεεο] {ο Είπα, Ρπαθάτας τερ]ας, ΄ Ώο γοιι 

«Ἱρροςε ἴλαί 1, α Ίαγπιαη ἵη ἴμε ατί, οου]ά ρῖνα ἴπε 5ρεεοὮ Ποιι 

ΏΙΕΙΠΟΙΥ Ιῃ α ΝΥ ἴΠαί γγου]ά Ῥα νγοτίἩγ οἱ ],δία», Επ αΏ]εδί ννπ]ίετ 

οἱ {6 ἆαγ, α οοἴηροβ!ίοπ ΟἩ Πίο Ἶε ας ποτκεά Ίοηρ απά αἲ 

Πὶς ]είσατε» 1 ποπ]ά ρῖνε πππο] 1 Ε οοπ]ά !”.  Αίίεί 5οπιε ὈΥΡΙᾶΥ 

οἱ Ἰηβίδίεησς αηπά τεβιδα]ὶ Φοοταΐες ἀϊδοονειςο ἴΠαί Ῥπαεάτας Ἠας 

Τ,γδῖας’ς πιαπαφορί Πἰάάεπ απάετ Π5 οἰοαἷ. ο, δεβίεά απάετ α 

Ῥίαπε-ίτεἘ, Ῥμαεάτας Ρτοσεεάς {ο τα α]οιά ΤΩ5ία5’5 ἄἴδοοιτ5ε Ο0Ἠ 

ονθ. Αἲ {λε οἶο5ε οἱ {πε τεαάἶπσ Φοοταίες Πηάς Πὶς γουης ΠΙεΠά 1η 

α Ώπε ΠΕΠΖΥ, οαττίθά αΥΑΥ ὉΥ {πο οπατίη οἱ ἴπε Ιάηριασε. ΑΠεΙ ἃ 

Ῥιέ οἱ ππου]ς ΥΠηραἴΒΥ γη Βὶ5 τανίηρς, Φοοταίες ἴαΓη5 {ο ἃ 5Ώ8Τρ 

οπἱοίδιι οἱ ἴλε 8ρεεςῃ, Ῥοί]μ α5 {ο {ΟΤΙ απά οοηίεηῖ. 

γε ππαΥγ ἐλίπ]ς οἵ Τ}δίας, ἴΊεῃ, ἵΏ ἴπεςε Ἰα5δί ΥεαΙ5 οἱ {πε ἘῬε]ο- 

Ροπηθρίαη Ίλίατ, 45 οοουΡργΊηρ Πὶ5 αβαηάαηί Ἱείδατε γα {Ώε οοΠ]- 

Ροβίίοη οἱ δρεεο[ες απά ε6δαγς ἀεδίριεά ἴο ὃε τεαά {ο ἃ οἴτοιε ος 

5 Ρτὶναίε Πεηάς, απά ρετμαρς {ο Ῥε ρα] μεά. 1 15 ποί Πκείγ, 

1 είμαι ἴμα ἀϊδοοιτςε οἱ 1 }ία5 ἵη πε Δῥαεῶντις νγας α ρατί οἳ α ρυβΙδμεά 

δρεεοἩ ευ ΠΙοἩ Ῥ]αΐο Ιποοτροταίεά 1π Πἱ5 ἀἰδίοριε ἂ5 α 5α)]εοί {οΥ οπΙ1οἴδῃ, ΟΙ ΟΠ] 

α ἀἴδοοιχδε γΙίεπ ΡΥ Ρἰαΐο ἵπ έπε ΠπαΏπεί οἱ 1 δῖας, πας Ῥεεη πππςῃ ἀδριίεά, 

ΤΠε Ρρτενα]ίης ορἱηίοη ποὺ’ {5 επαί 1έ ἶ5 ἴπε ννοτ] οἱ Τ5ία5 Πἰπιδε]. ο Τερῦ, 

ἁάε Ογαέογς, 1. 395 Π.: Ῥ]α5ς, ο.ο. Ρ. 424 Π. 
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ἴποιρῃ 1ὲ ἵ6 ροβςίβ]ε, ἐπαί Πε Ίνας αἰτεαάγ Ῥεσίηπίης {ο σῖνο οΟυΙΘες 
ος Ιεοίατες οἩ τΏθίοτίο. Ἠίς υτΙίεη ἀἰδοοίτςες Ίναις ταπ]κεά υγ] 

ἴΠε Ῥεςί ποτ] οἳ ΤΠταδγπιασ]νας αηΏά (σοτρίας. 
Ῥιίΐ ἴ]ιε ρτοβρετΙ{γ οἱ {παεςο 76α15 αΠετ ἴΠε τείατη οτω ΤΠιτί 

κας φαάάεπ]γ Ιπίετταρίοεά. ΤΠε ἀῑδαδίτοις οἶοδε οί 116 ἵνα γ/ας 
| {ο]]οιγεά ὮΥ {πε ρο[ῖσα] τενο]αᾶοη υνΏίοα ριαί {ια 

ρα ΤΠΙτίγ Ιπίο οοπηρ]εῖε οοπίτο] οἱ ἴἶε οἱίγ, ν]ηῖ]ε είς 
Ροάγ 1ίδε]{ 6οοη {61 απάετ {πε ἁοππίπαίίοη οἱ α τεο]]θδς απά ἆἄσς- 
Ρεταίε {αοίοη Ἠεαάεά ὮΥ ἴπε τείατπεᾶ εχί]ε Οπίας. Τμε ΤΗΙτίγ 
[ουπά {πεπηδε]νες γ( αη επηρίγ ἰτδαδατγ, νηἩ πο 5αβ]θοί 5ἰαΐας {ο 
Πατηϊδη ἐπραίε ας οἱ ο]ά, ψῃ επεῖτ ο Ώ οἰίζεης {ετηβ!γ Ἱππρογει- 
ἴδιεά ὮΥ {πε (πεπίγ-δενεη γεατς’ γνατ; απά {Πεν Παά {ο πῃεθ, ποῖ 
ΟΠΙΥ λε οτάίπατγ εχρεηςες οἱ {μα σίαΐε, Ῥαί ἴἩε «χῃθηςα οἱ {ια 
εηρ]ογππεπί οΟΓ ἃ δίαπαἰηρ Βρατίαη ρατιίσοη. ΤΠΕΥ οοι]ά πο 
α{εΙγ ραί πεανγ Πηαποϊαὶ Ῥατάεῃς αροη ἴποςς Οἱ {ῑιεαίγ οἵΨύΏ οἰείζεης 
ΝΠο Παά 5811] 6οπιε Ῥτορετίγ τεηαϊηίηρ, {ΟΥ 1έ Ίνα5 προῦ ἴθ σοος- 
νη οἳ Ίπεςε τίομετ οἰβζεπ ἴλαί πε αἀπηϊπ]ςίταίίοη Ἠαά {ο ἀερεπά 
[ογ Ίπογα] φαρροτί. ΊΤΠο οὐνίοις τεροτί Ίνας ἴἶπο 5εἴζατο οἳ {6 
Ρτορετίγ οἱ ἴΏε γγεβ]ίμγ ππείϊσς, νο {οτιπεά α Ίατρο οἶαςς οἱ επ 
Ππεη εηραρεά ἵηπ Ῥαδίπθςς αΏά ππαπι/{αςί{Τ6. 

Ἐαΐδε «Ἠατρες αραῖηςί α στοιΡρ οἱ ἴπεςε πηείῖος Ίγ6το {οτπηπ]αίϊθά 
αΏά {λεῖτ οοπάεπιπαίίοη ριςΏεά {Ώτοιρ] {Πα Φεπαίθ, έ]λοι{ Ἱπατη- 

| Ίης οἵ ορροτίαπΙέγ οἱ ἀείεηςε {οι {λε αοοᾳφεά. ΑπιοΏς 
Τ1ο θείζατε ιό ; 
οἳ Ῥοΐεπιαι- ἴπε γἱοίῖπις οἱ {Ππίς Ἰαγ]εθς αἰίασ]ς Ίνοτς {πα Ὀτοί]οις 
σΏἩ8 απᾶ Ῥο]εππατοβιας απά Τηδίας. ΤηΏ 5 ἐν] δρεεεΏ 1 Υδίας 
ως, δῖνες ἴπε ἀεία]]εά αοοοιηί οἱ {εί αταςδί, {Πε ςείζιτα 
οἱ ἐπεῖτ ρτορετίγ, {πε εχεοιμ{ίοη οἳ Πῖ5 Ῥτοίμετ, απά Πῖ5 οἵὔύΏ ΠΤΤΟΥΥ 
65ο8Ρε απά Π]σΗί {ο Μερατα. 

Ἠύπεη νε ἀεπιοσταξίο εχί]ες Ίο Ἠαά Ῥεεη Ῥαπίσμοά Ὦγ ἴἶεα 
ΤΠιτίγ ραίπετεά οἩ {πε Πποηβετ απά ππονεά ἄονηΏ προη Ῥίαεις, 
««ΤπθεΒο-  ϱδίαρΗςηῖηρ (Πεπιδείνες η οαἱΠρ αἱ Μαπγομία, Τ5ίας 
ἴατα ”) Ιοιπεά ἴΠειω αηπά Ῥθσβίπς ἀπ αοϊῖνε Ἰε]ρει ἵπ {1ο 
πείιτη. ΑΠετ {Πε τεδίοταίίοη οἱ ἴμε ἀεπποσίαογ ΤΗταδγΡα]ας, ἴῑια 

112. 53 ἵπιρ]ες ῑιαί Τ9ία5 ννας νἩ ἴἶε οχῖ]ες αἲ Ῥίτασις. 05.-Β]υίατς] 
(835 Ε) 845 (λαί Πε Εατπὶδηεά 2000 ἀτασμπιας απ 200 5Ἠϊε]άς; ἴλαί Ἡς Ἠγοά 
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ρτεαί Ιεαάετ οἱ {πε Εείυτη, οαιτ]εάἆ α Πο ο 1η {πε Εοο]εδία : (Παί 

οιαζεηδΗίρ Ὦε οταπίες {ο αἰἰ πο Παά ]οϊπεά 1π πε Έρωτα {ο 

τδίατΏ οἱ {πε ἀειπιοοταίς” 'ΤΠϊς νοι]ά Ώανε Ρῖνειπ {ο τεοείνε οὔῖ- 

Τγδίας να Π111 τὶση!ς οἱ α οἴίσεη, Ῥαΐ ἴπε ἀεοτεε γνα5 ώμος 
αἰίαοἷκεά ας 1]]ερα] ὮΥ Ατοπίηας, αποίπετ οἱ {πο ἀεπιοσταίϊς ]εαάεις, 

αηά Ίνας ἀείεαίεςᾶ ἵπ {πε οουτίς (5ες ΧΧΧΙΝΥ, Τη{τος.) ὁ 
Τπιπιδάἰα{ε]γ αἴτεγ τε τεςίοτα{ῖοπ οἱ {με ἀεπιοσταοΥ Τ/Υ5Ι85 ο8ΙηΘ 

Ῥείοτε {πε οοιτῖ5 1Π {μα Ρρτοδεομίῖοη οἱ Ἑπαϊοξδίμεηες, ἴπε ΠΙΕΙΩΡΕΤ 

οἱ εἶνε ΤΠΗτίγ νο Παά αττεδίεά Πὶ5 Ὀτοίμετ, ῬΟοΙΕΙΠΙ- Ῥιοκοεπῖοη 

οἩας. Το τίς ῥτοδοοιίίοη 1γδίας Ῥτουσαί νε Ρεί- οἳ Εταίοβ- 

[εοίθά ο] ἵπ ατραπιεπί απά απταηρεπηεπί οἱ πιαῖτετ Τ3πόδ 

αης ἴἶια {αοἰΠίγ ἵπ εχργοςδίοη ΙΥΠίοὮ ο Παά Ῥεεη αοαΙτίηρ 1π Πὶ5 

γθας οἱ τπείοτίσα] ἰταίπίης. 'ΤΗϊ5 Ρτοδεοι{ίοΏ, ΙΕ ρτοβαΡΙγ ποί 

Ἱοσεςς[α] ἵπ 5οουτίης {πε «οπάεπΙπαοη Οἱ Ἐταίοδ- Βερίππίπρ οἳ 

(πεπες, ὈτοιρΏί 1Υδίας Ρτοπηϊπεπ!Ιγ Ῥείοτε ἴπα ραδ]ιο, οΆτεετ 45 8 
Ι Ρτο[εβξδίοπᾶ1 

απά ορεπεά ἴπε ἵναγ {οι Ἠϊπα {ο επίετ αἱ ΟΏοξ ἩΡοΏ Αρθρο! 

 Ο8ἵΘΕΙ 5 ἃ λογογράφος, οἵ Ρτο(εβεῖοπα] ηγιίετ οἱ νητῖθετ 

800 Ἰωθγοεηατίε5 (ΡτεδυπαΡ!/; Ἑ5.-Β]πίατοἩ πιεαης αἲ Ἠϊ ΟΨΏ ΕΧΡΕΠΞΕ), απά 

«ρουτεά α οἶ[ οἱ ἔννο ἰα]επίς {οι {Πε σα.156 Τοπ} Τμταδγάφεις, απ΄ Έλεαη Πιεπά, 

Τ{ εἶλοςε ἰαίεπιοπίς αγς Ίγας, 1 Υδίᾶ5 ηχαδί Ἠανο 5ανεά 5δοπιοίΠίπρ {τοπα {Πε ντε] 

οἱ Εῖ5 Ρτορετίγ. Τμε αἰαίεπιεηί5 πιαΥ Ἠανε «Οπ1ε ἔοπη ΕΥ5ία5’5 8ρεεοΏ “Όῃ 

Πὶ5 οευν]οθδ.΄ 

1 Οπ {Πε ἆαίε, 5ε6 (το, 401 Ε.0, 

3 µετεδίδου τῆς πολιτείας πᾶσι τοῖς ἐκ Πειραιέως συγκατελθοῦσι, ὢν ἔνιοι 

Φανερῶς σαν δοῦλοι, Ατὶςι. {εσβ. 442. 49. 2. 
ὃ Της αεοουΏῖ οἱ {πε Ῥϊοσταρ]ετς τεδί αροπ α πισιπάειδίαπάϊηρ οἱ Επῖς 

πιοίοη οἱ ΤΗταδγρα]α5. Ῥεειάο-Ε]π{ατεὮ 5αγ5 (915 Έ) ειαί ΤΗταδΥρα]45 πιονεά 

Ειαϊ οΙΙζεηΦΗΙΡ Ῥο ρίνεη ἴο ΤΥ8ί5, ἴμαῖ Ἡ γγα5 5ο νοῖεά ΡΥ {πε Ρεορ]ε, Ῥαί 

ἴΠαί (πει αοίῖοη να5 απηυ]]οἆ ὈΥ {πε οουτίς α5 11]ερα], πο Ῥεϊΐηπρ Ῥαδεά οἩ α 

τεοοπηπιεπάα{ίοη οἱ ἴπο Ῥεηαίε (ορ. ΡΠοί. 4. 172 Ο; Θομο]. ΑεδοΠ. 3. 105; 

Ο0Ώο]. Πετιπος., λαὶΖ Ν. 343). Τμπο (αάϊϊίοηπ τας ονἰάεηί]ν τερτεδεπίεἆ 

85 ἃ 5ρεοία] Ρτοροςίοη 1π ἴΠε σ85ε οἱ 15185 γυΠαί γ/α5 τεα]]Υ α ριοροφίέΐοπ {οἵ 

αἲἱ νο Παά 5Ώατεᾶ 1π ἴΠε Βοίιτη. ΤΠ6 εῄσαοί οἱ α γραφὴ παβανόμων να ἴο 

«η5ρεηά αΏηΥ ἄεοτεςε ασα]ηδί υΏ]εὮ 1 ας ΡτουρβΏῖ, ρεπάίῃς ἴπε ἀεοαῖδίοη οἱ ἴπα 

οουτί5 (Μεῖετ α. Θοβόπιαπη, {67 αἰζίκελε ᾖἈγοεσδς, Ῥ. 435). Ατοβίπαςδ ΡτοβραΡΙγ 

Ῥτοιρ]ῆί Ἠϊ5 ασῖοη ΙπππηθαἰαίεΙΥ προη {1ο Ῥαβςᾶρε οἱ {πα ἀεστεε, 5ο ἴ]αί Ίγε 68Ώ 

Ἠατά]γ 5ἼρΏροςε {μαί 1/δία5 εη]ογεά ενεπ α {ευ Ίγεεί]ς5 οἱ οΙΙζεΠδΗΙΡρ. 
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6ρεεςε]ες {Οἵ οίπετς {ο ἀε]ϊνει ἵπ {λε οουτί5 ΟΙ Ρο]είσαἰ αβθειηβ]1ε5. 

γ/ῃΠαί ᾖαά Ῥείοτο Ρεει {Πε οοοπραίίοη οἱ 5οΠοΙατἰγ Ιείδατε ΠΟΥ 

Ῥεσαιπε {Πε Πιθαης ΟΓ τεδίοτίηρ Πὶ5 .{οτίαηεῬ. 

ἨῃΠ τοπιαγκαδ]ο Πίθγατγ ΙηδὶρΏί 1,δίας γνας αΌὶε ἴο ατη {οπι 

ἴΏε ατηΠοῖα] δίγ]ο υΏίοὮ Πε, Ικε αἱ τῃοίοτίοίαη5 οἱ {πε πια, παά 

ομ]ναίεά {οί Ῥιτροβες οἱ ἀἱδρίαγ, απάἀ {ο Ρετ[εοί α Ίγρο οἱ Ρ]αίη, 

ΡΓαοί]οα] 5ρεεο!, ΙΠΙΟἩ 500Ώ Ῥίαοθά Ἠϊπι αἲ ἴα Ἰεαά οἱ Πί5 
Ρτοίεβδίοη. 

Π{ να ρτοβαΡ!Υ αἲ επί ἐἶπιε (αί Ἡε αἶδο ΏθραἨ {Πε νοτ]κ οἱ 

δα ὰ {ΟΤΙΩΔ] {εαςΒῖης. Ί/ε Πάνο Ατὶςίοί]ε”5 ἐεςίίπιοηΥ 1 {παί 

τεοπετοί  1γδιᾶς αἲ Πτςί {ααβρΏί τῃηείοτίο, Ῥαΐ ἰλπαί Ππάϊπρ ἵη 

αείοπο ΤΠεοάοτας οἳ Βγζαπᾶαπι α τῖνα] Πο γνας5 Πὶ5 δαρετίοτ 

Ίη τηείοτῖοα] ἴΠεοΙΥ, Ώε {ατπεά {ο Πε Ίνοτ] οἱ α λογογράφος." 

Αποίῄετ τῖνα] 8ἶδο 5οοΏη 8ρρεατεᾶ ἵη ἴΠε Ρετςοη οἱ Πὶς γοιηρετ 

ΟΟΠ{ΕΙΙΗΡΟΤΑΙΥ, Ιδοοταίαε5δ, ὉΨ ο τείατπεά αροιί 4οο Ε.ο. Ποπι 4 

οοὧτςε ος τηείοτῖσα!| ἰταΙπῖηρ Πηά6Τ (αοτρῖαᾶς {η ΤΗεςδαΙΥ. Η15 ν’οτΚ 48 : : κ 
ἃ 8ΡΘΕΟΒ Ἰδοοταίες, υΠίΏ 5 ατηΠοία] 5ίγιε απἆ Πὶς τεβπεά εἶἰςε- 

πιο. 68Ώοε ΟΙ ΕΧΡΙΕΡΣΙΟΠ, Ῥίονεά πο πιαίοὮ {ο 1Υδίας 1Ώ 

«ρεεοὮ υΤΙΙΠΡ {οί οουτί οἵ εοο]εδία, αηπά 5δοοηπ αραπάοπεά {πίς 

Πε]ά, (ατηῖης ἴο ἴε ἰεασβίηρ οἱ τῃείοσῖο, απά ἔἶπε ραῬ]σαίίου οἱ 

Ρροἡίῖσα] ραπιρβ]εῖί5, οαδί {οτι ἴπε πιοδί Ρρατί ἵπ {πε {οτι ος 
ερεεςῃθς. 

Γι» τας {Πας ]είῖ α5 ἴΠε τεοορφηϊῖσες ιηαςίετ ΟΕ ρταο(ΐσα] 5ρεεςῇ 

ΜΤΙΊηςδ. Α5 α Πείο Ἡε ἵα5 εχε]αάεᾷ {ποπ ρετσοπαἱ αοεϊνΙέγ ἵη 

Ρο]έῖο», απά (ας Ὠε {άτηεά ἴπε ποτε {ονατά {πε οπ6 Ριτς] οἱ 

ὉΤτΗΙης {ΟΥ οἴῃείδ. ΤΠε [αοί οἱ (Πε 5αρετιοτΙίγ ος Εὶ5 τίναίς 1η {πα 

ἀερατίπιεπί οἱ {εασβίηρ τῃείοτίο {επάεά {ο {Ἡα 5απια τοσα]. Τῃς 

ψεηίγ γεατς αἴἴετ ἴΠε τεδίοταἴίοη οἱ {ο ἀἆειποοΓαο} δουν τεπιατ]- 

αΏἱε αοἰ]νι{γ οἱ 1δίας ἵη ΕΠῖς Ρτο[εςδίοπα] ννοτκ. Τη μα Βτςί ο6η- 

1 (πιεά Ὦγ (ἄοετο, ὄ7 ές, δ 48. 

31: ἶ5 απΙίε ροςδῖρἰα (ΕΒ]α55, Ρ. 347, Πο]άς Ιΐ α5 οθταϊπ) ἐλαί Ἠΐ5 ννου]ς ας α 

ἴεαε]ετ {αὶὶς ἵη {πε Ρετίοά Ῥε[οτε {λε ΤΗΙσίγψ, Ὀαί 1ὲ 6εεπῃ5 πηογς Ρτοδαβθ]α (αί 

εμῇ5 πιοπεγ-εατηῖηρ ννογκ ῬεραἨ ννἩ Ἠϊ5 Υνοτ]ς α5 α ραίἀ 5ΡρεεοὮ υντίίες -α[ίος 

ἴπε Ίο55 οἱ Πϊ5 ρτορειίγ. ΈΤ]ε Εἶί]ε, ὁ σοφιστής, αρρ]ῖείί {ο Είπα ἵπ [Ώεπι,] σο. 

21, ΡιοραΡὶγ εοπιθς [ΤΟΙΠ {Πῖ5 γγοτκ ἂ5 α ἴεασ]ζοτ, 
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άΤΥ Α.Ρ. Ώηοτε ἴΠαηὮ ἴνο Πππάτεά οἱ Πῖς ρυρΗςῃπεά δρεεσοῄθς ηετε 
η οἰτο]α{Ιοη." 

Οπ]γ οπηςε ἆο Ίνε Ππά Ἰῳδίας οοπιῖης {οτννατά ΡείδοηαΙΙγ ἵπ 

ρυΡ]ίο αΠαίτ. 1η 355 {Πε ΟοτιηίΠίαη Ἰλ/ατ γνας 5511] ἀτασσίης αἶοπᾳ, 

Ιπάεο]δίνε απά Ὀμτάεηδοπιε {ο Ῥοί]μ δἰάες; Ῥιέ τάπιοίς είς αὐτοαά 

ἴμαί α οΟαΗΓΙΟΏ γνας {ΟΤΙΩΗΙΏΡ ΟΠ {Πε 5ιάο οἱ Δρατία, Ὀείψεεη Ῥετεία 

απά ΤὨ1οηγδίάς, ἰγταπὶ οἱ Ὀγταοιςα. Αἲ ἴπο Ο]γπιρίο (απιες ος 

ἴπαί γεατ α 5ριεπάϊιάΙγ εααῖρρεά ἀε]εσαίίοιη ἴοπι Ὠϊοηγδίας αρ- 

Ῥεατεά, αηΏά α Ῥαπά οἵ τῃαρδοάϊςί ομαηπίεά {με Ροεπις οἱ {πε 

ταυί. 

Αρα]ηςί {Πὶς σ]οπιΠβοαίϊοη οἱ {πο ἰγταπί οἱ Πὶς {αίπετ ηαίῖνα 

οί {1δίας ἀε]ίνετεά Ῥείοτε {Πε α5δοπιρ]εά ὤτεεκς ῖς Ο]γπιρῖο 

οταΠοῃ. Τπε («τεεκς πετε ατρεά {ο σἶνο πρ {πεί ταῖποις σἰτ]{ε 

ΥΠ 9ηΏε αποίηετ, απά {ο ]οἶη ασαϊηςί {Πεῖτ οΟΠΙΠΙΟΠΏ επεπιῖθς5, ἴπ6 

ἰγταηίς. ο εΠεοίῖνο 15 ἴΏε 5Ρρεεοῃ σα]ά {ο Ἠανε Όδεῃ {ἶαί (λε 

οτον/ἀ5 Ταςῃεά προῃπ {Πε ροὶά-Ρεάεοκαεά {επί οἳ {ο ΘΥΤ8οΙδαΠ5 

αΏά Ῥ]απάςτεᾶ 1ε.” 

Ο6 1η8ίας’5 ρτὶ]ναίε Ηίε αΠἴετ (πε Κείατη, πο Κπον οπ]γ {λαί Πί5 

Νε 15 α ἀαασηίετ οἱ Πῖς αἰδίετ, απά ἴπαί Ἡε ας α 

Ίονετ οἱ {πε ᾖείπεα Μείαηῖτα, {οι ΥΠΟοΙη ης 5εουτεἆ 

ΙπΙΠαοη Ιπίο {πε Εειδίπιαη Μγςίετιες.ὃ 

Α5 νς ο8η ἴΤαοςθ Ώῖς Ρτοίοδδίιοπα] ννοτκ ἆονπ {ο 

ΔὈοιί 48Ο Β.ο., ΝΕ οοπο]αάε {μαί Πε ἀῑεά ποί Ίοης 

αΠετ ἴλαί ἁαίε." 

Ῥτϊναίο {ο 

Ῥοδαῖ]ι 

1 Ῥεειάο-Ρ]αίατοὮ (636 Α) 5αγς {λαί 425 5ρεεσΏες Ἠετο ουττεηϊ ππάεί ἴμα 

ηαΊης οἱ Τη5ία5, οἱ ν'η]ος Ὠϊοηπγδίας απά Οπεοϊμας Πε]ά 233ἵο Ὦε σεπαῖπε. Τί 

Ίνα5 οπΙγ παίυτα] ἴΠαί ΤΙ8ΏΥ 5ρεεςσῄῃοες ο ππΚηοννη αιίΠοΓδΗΙρ ο81ηε 1Π ΕπηςἙ ἴο 

Ρε α5δοτῖρεά {ο 5ο Τετίῖ]ε απᾶ Ρρορι]ατ 8η απίπου, 

ὃ Ὠϊοᾶοτ. 14. 10ο: ΠὨϊοηπγσδῖας, {γοίας ἃ 29: Ἡ5.-Ρ]αι. 536 Ὁ. Έοι ἴ]με 

ίοχΥ οἱ α ΠΙΙ55ΙΟἨΠ οἱ Τ,5ίᾳ5 {ο ἴπε οουτί οἱ Ὠἱοηγδίας, θαδεᾶᾷ αροπ α ΡτοβαΡ]γ 

οοτταρί Μς. τεβάΙΏβ, 5ε6 οτΙῖ. ποίθε ΟἨ 10. 10. 

ὅ ΓΏεπι.] 5ο. 21, 22. 

{ ΊΝε Ώανε ἴΏε κἰαἴειπεηί οἱ Ῥεειάο-Ῥ]πίατο]ι (536 Α) (αί Τγβίας ἀῑεα αἱ 

ΑίΠεης ὀγδοήκοντα τρία ἔτη βιούς, ἢ ὥς τινες ἓξ καὶ ἑβδομήκοντα, ἢ ὥς τινες 

ὑπὲρ ὀγδοήκοντα, ἃ 5ίαϊεπιεηί υΠΙοὮ 5Ώοννς οη]Υ ἴλαί (Πο ῬίορταρΏετς Ὠαά το 

τε]αὈ]ε Ικπον]εάρσα οἱ ἴπε ἀαίε, 
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ΤΗΕ ΊΟΒΚ5 ΟΕ ΤΥΡΙΑΣ 

Οι τπαηαςοπίρίς οἱ 15ία51 Πάνο Ρτεξεινεά (λίτίγ-οπε δρεεσ]ιας, 
οἳ ΨΠΙοὮ «πνεηίγ-ίμτεε Αἴε ΠΟΝ οΟΙΠΠΙΟΠΙΥ Πε]ά ἴο Ῥε σεπιΠθ. 
οἵ]εσίίοις  { ατίς οἱ ίπτεε οἴμει 5ρεθεο]ες αἴε Ριθδεινοά η Οἱ 
οἱ Ηγῖας’5  ΠιβΠΙΡΟΠΙΡΙ5 οἱ Πἱοηγδίις οἳ Ἡαιίοαιπαςρας, Ρεΐησ 
9ροοο λος Ππρετίθά Ὦγ Βίπι ας «ρεοίπεης οἱ Τγ5ίας’ς 5ίγ]ε. Το 
ἴπεςε 15 ἴο Ρε αἀάεά τε Πασιπεηί ἵῃ Ῥἰαΐο”ς Φαειηςιὸ 

ΤΠε αποϊεηί οπ]εῖορ πιαάε {ιε {ο]]οννίηρ οἱαδοίβοβείοι οἳ 5Ρθεο]ιες : 

δημόσιοι 1 ῥ1/0ὔ1ς 2165. δικανικοί, εο2/74 αφεεοδοο ἡ .. 4 
. ἰδιωτικοί 1 Α/1σαωίο 2965. 

Λόγοι | συμβουλευτικοί, ἀε/Ιὀεγαζέωε «βεεεζες 1 ο ὐἡήήεω) ας το/)λὀζέες, 
ἐπιδεικτικοί, ελΙδΗ{10 «ῥεεελει, ἱπο]αάίπρ τ]Ώείοτίσαὶ οχετοῖσος, απ]ο- 

[. Ρ61ε5, 5ρεες]εςδ {ος Ραδ]ίο {β1να]ς, εἶς, 

Τννεηῖγ-ίοατ οἳ τε ἔνεηπίγ-εὶχ εχίαηί 5ρεεο[ες {41 απάετ (με 
Πτςδί ο]αςς, ἴμε ἀερατίπιεηί ἵη νλοἩ Τγδίας εδρεοϊαΙΙγ εχοε]]εά. 
ΟΙ ρτεαίεςί Π5ίοτίσα] Ιπίετεςί ἵ {ο στοαρ οἱ 6ρεεσ[μες [οτ Ῥαδ]ίο 
035ες ατὶδίηρΡ οί ος ἴπα αιεδίοι οἱ τεοοΠδίτασίοη αῇει ἴ]ις τα] 
οἱ εωπε ΄ΓΗΙΤΙΥ --- οΏδες ΥΙΟ] Ιπνο]νεά {με νἰίαὶ ααεςίῖοη Ἡουγ {ατ με 
εαρροτίεις Ο {πε οΙδατοΠΥ Ίνετο ἴο Ὦο τεδίοτεά {ο Ρο]ϊᾶσαι Ιπ[ι- 
εηος απάετ ἴἶνε τεδίοτεά ἀεπιοοταογ. ΤΠε ΡρολέῖσαΙἱ αιεςίοις 
Ἰηνο]νεά ηδίΙτΤα]Ιγ βῖνε {ο {Ώεδε 5Ρρεεσοῃες ΠΠΙΕΏ οἱ {ο ἴοπς απά 
πηαηηπετ οἳ ἀεμβρεταίῖνε οἵΓ8{ΟΙΥ, απά ἵπ ἴπε πιοδέ Ἱπροτίαπί, ἴἶα 
ὠβρεεεᾷ αραζποί Ε7αζσσίμεπος (ΧΙΏ, Τμδίας ρεαἰίς ἵπ Πὶ ΟΝΠ 
Ρετδοη. 

Ἡύε Ἠανε οπ]γ ἴοατ 8ρεεσομες υτίεη {οι Ηεραπίς ἵη Ρτίναίς 
οᾶδε»: Χ. 16 1ο ἴπε ΡτοδεοΙ{ίοη ἵη α 10ε] σα; ΧΝΠΙ ἶς {οτα 
οἰαιπιαπί οἱ ἀἹδραίεά Ρρτορετίγ; ΧΧΙΤΙ, α Ῥτε]πίπατγ σι!ί {ο ἆ6- 
ἴετηπε {πε Ἱεραί δίαίις οἱ αηΏ αἰ]εσεά οἱίσεῃ, {ο οἶθατ ἴἶλα νναγ [ο 
ἴπε ΡτοδεουίίοΏη οἱ α Ρτϊναίε οἰαίπ; ΧΧΧΙΙ, α ουῖί Οἱ αηΏ Πδῖτ 
ραϊηςί Πὶ5 ϱιατάίαη, ἴο {οτος ἴλα τε]Πποιςμηχεπί οἱ απ΄ ορίαία. 

ΟΓ 5ρεεο[ες οἱ {πε δεοοπά παίη ἀῑνίρίοη, (με ἀε[Πβεταίῖνα, τνε 

1 9599 ΑΡΡ. Υ. ἄρεε ΚΧΧΤΗΙ, βιοί οπἵε. ποῖς. 
ὃ Ώ]αςς (Ρρ. 375) οἶαξςες {5 ννΙἩ ἐπιστολαί, αἴτει Ἠειπιίας. 

ὁ Έου ἴ]ε Γα]1οι ἀἰδοιβείοη οἱ {μεςε σα565, 566 Ῥ. 39 Π. 
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Πανε οπἱγ οηε, απά {παί ρτοῦαΡΙγ Ιποοπαρ]είο (ΧΧΧΙΝ). Τε 15 α 

«ρεεςοὮἈ ἨπΙίίεη [οί α οἰίσεη πο, ἱππιεάϊιαίε]Ιγ α[οτ ἴἶιο ονετ- 

(τον οἱ ἴπε ΄ΓΗΙΤίΨ, ορροδεά α Ρτοροφίίοη Ῥείοτε {πε Ἑσο]εδία ἴο 

τεςίγοῖ ἴπε Παποῇῖςε {ο οὔηθτς οἱ τεα| ερίαίς.ὶ 

Τπε {μ]τά πιαίη ἀῑνίδίοη 15 τερτοαφεηίθά ἵπ οἱ οχἰαηί 5ρεεσο[ες 

οπ]γ ὮΥ ἴπε ΡίοείΏ οἱ ἴἴιο Ο0/7ηῤ1ς ῤοεεᾖ. 

ΤΗΕ ΡΤΥΤΣΕ ΟΕ ΕΥΡΙΑΡ 

1μ5ίᾶς σίαπάς 1Π {Πε Ἱαάσηιεηέ οἱ {πε «τεεξκ απά Ἐοπαη οτ]εῖος 

85 ἴπε στεαίεςί τερτεςεηία!ἶνε οἱ {Πε Ρ]αΐη ΘίΨ]ε ὃ ἵη Ῥτοςς οοπιροςί- 

Ποπ. ΈΤπε Οταπά ΦΙγΙε οἱ Τπαογάϊάες απά {πε Ποτά, ρεανα 
Ροεί]ο ΠΙάΠΠΕΤΙδΙης ΟΓ (αοτρίας 5ίαηπᾷ αἲ ΟΠ6 ΘΧίΓΘΠΊΕ; τορτεβεπ{ᾶ- 

ἴπο 5ἵπαρ]ε, 5παϊσ{οτινατά 5ίγ]ε οἱ 1δίας, αἲ {πε οἴμετ. ο νε οἳ ἔμθ 
: . . ς . . Ρ]αΐη Ρ{ΥΙα 

1γ5ιᾶ5 ἴ{οο] ἴπε ΡἰαΐΠ, ἀῑτεοί 5ρεεοῇῃ οἱ ἀαι]γ Πε, ρατὶ- 

πεά τί οἱ 15 οοΠοαιἱα]ίδιης απά νι]σατῖες, αηᾶ 5Ἡαρεά 1 Ιπίο α 

Ῥετίεοί πιεάΊαπα {ο {πο εχρτεςδδίοη οἱ Πῖ5 {ποισΠί. Ἠίς Ἱαησααρα 

15 ἴΠε οιττεηί «ρεεοΏὮ ος Πὶ5 ΟΥΠ ἆαγ, πεϊίπετ εἰεναίεά 

Ὦγ οοσαδίοπα] ποτάς ποπι {ο νοσαΡιι]ατγ οἱ {με οἰάες 

σεπεΓα!ΙοΏ, ΏΟΙ επτιοΏεά ὮΥ {πα ἀῑοίοι ος {πα Ρροεί5, ποτ ππαάθ 

οἰτ]κ]ησ ὮΥ πε] {οτπεά οοπιροαΠάςδ. ἛΈνευ τηείαρ]οτίσα] ἰ8ι- 

σααρε Τε σε]άοπι δες ὃ | 

γοσββα]α1γ 

19εε ΧΚΧΙΝΥ, Ἰπίτοα, 3 Φεε Ρ. 23. 

ὃ Έοι ἀἰδοιςείοη οἱ {Ώε {μτες «έ θίγ]ες5,25εε ΑΡΡ. δ 17 Π. 

3 Μοάετπ οπ]Ποῖσπι οἱ {Πο 5ίγ]ο οἱ Γγδίας παίιτα]ἰγ {ο]οννς ἔπε σεπετα]]γ 

5οµπά οΏδειναίϊοης οἱ Τοηγδία5 οἱ Παἱσβιηβδδας. [η Ὠϊς {τεαίῖδο οἨὐ ΤΥδίας 

ηο εχίο]ς Πῖς Ῥατιίν οἱ Ταηρυα8ρο (ὁ 2), θΙπΙρΗοΙγ οἱ Τ8ηρυασε (6 3), (Ίααι- 

ηεςς (6 4), Ῥτενίίγ (ὁ 5), Οοπιραοί απᾶ Ἑουπάεά (οπιροδίΐοηῦ (6 6), Υἱνιά- 

ηεςς (6 7), Εἰποροϊα (5 8), Δάαρίεάπεςς (5 9), Ῥειδιβδίνεηεςς (6 1ο), απά 

Οπατπι (ὁ το Π.). 1 πιαδί ϱε τεππεπηβετθά μαι Ὠϊοηγδίας Πας α ἰατρε Ροάᾶγ 

ΟΓ 1518575 νοτκ5 πὭειο νο Ἠανεα Ραΐ α {ον’, απά (παί Ὡς Ὠαά α Ὀτοαάες Ῥαςὶς 

{ος οοπιρα{Ι5ΟΏ 1Π ἴπε Ρροββεξδίοη οἱ ΤΩΔΏΥ ποτε ΟΓ ἴπε 1/ογ]5 οἱ Πῖ5 οοΏηίεπΙΡρο- 

τατ]ε5 ἴΠαη ΏὨανοα «οπιθ {οὐΏ ἴο 15. 

ὅ Τη 24. 14 νο Πάνε α ὈτίεΓ 5Ιπη]]α, Παϊρηίεηπεά Ὦγ Ῥειδοπίβοα{ίίοη. ΤΠ 24. 3 

ἰᾷᾶσθαι 15 α 5Ἱπηρ]ε ππείαρᾳοτ. Ἐπί ες «ρεεςσῇ 15 {ΏτοισλΏοιί ἵπ πιοσ]ς-τΠείοσίσα] 

σίγ]α. Οίπει πιείαρΠμοτῖσαὶ εχρτεδδίοης ατα ἴπο ΦΙΠΙρίΙΕ απά ΟϱΟΙΩΠΙΟΏ 9πΠ65 οἳ 
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Το είς οἰπηρ]ίοΙίγ οἱ νοσαβαἰατγ νας αἀάεά α 5ΚΙ] ἵπ Ῥήταςε 
αηπά δεηίεησε 5αοίατο {μαί Ρτοάαοθεᾶ τειπαΓκαΏ]ε οἶεατηθβ. 1η 

πο δαξε τεβάϊίησ ΤΠαογάιάες οἱ ΑπάΡΠΟΠ νε ἆἴε οβεη ραΖζ]εά 

φίταοέατο.  ἴο σαϊοἩ {μα πιθαπίπρ οἱ α 5εηίεηςε, {ποιςΏ 6νετγ Ἱπά]- 

«Ἴθατπθος  γ]άμα] ννοτὰ ΠΠΥ Ὃο δἱπηρ]θ. 1ῳδίας δε]άοπι Ῥετρ]εχες 
πδ; Ἡς εχρτεςςες {πε τε]αίίοῦς οἱ νοτάς α5 νε] α5 ἴπε νοτάς {Ώειη- 

φε]νες; Ρλταςες {ο]]οι ἵΏ {πο παίατα] οτάετ οἱ (ποιρΏῖ ; απά {πε 5εΠ- 

ἴεησες ατα 5ε]άοπῃ {οο Ίοπς ἴο Ρο οατγίεᾶ 1Π {πε τηῖπά α5 α Μο]θ. 

Απά γεί ἰλῖδ οἶεατπεδ ἵ5 οοηφἰςίεπί πΙίὮ Ὀτενιίγ Ῥοίῃ 1ῃ 

(ποιβί απά Ἰαησααρε. Έτοιπ ἴπε απίοη οἱ ἐπὶ θΙπρ]οΙίγ απ 

Ὀτεν]Ιίγ, ἰοβθείπετ υΙὰ α Ππε αρρτεοίαοηπ οἱ ἴμα 

οἰτίκϊπσ ἀείαῖ]ς 1η α 5ἱ0ΙΥ, οοπΠι65 ἴπε νινιάπεςς οί 

1 γδίας’5 παττα(ϊνε 5ίγ]θ---α ἀερατίπιεηῖ 1ΏΠ ΨΏΙοὮ Ὦε Ίνα5 ΠΕΥεί 

Βτεν1τΥ 

5Ἱγρ8δ5ες. 

Ῥυαΐ {Ώε θἰτωρ]οΙίγ οἱ Τ/5ίας’ς οοιπροςΙοη, «νε 1Ώ ΠΙΠΟΠΓ οἱ Π]5 

ηδιταΏνθε, ἶδ ποί {Πε πηοποίοπος5 5ΙΠρΠοΙίγ οἱ {πε ρατο «ταπηῖης 

Ῥοτὶοᾶίςο σίγΙε.'. ΤΠε ατί οἱ ρετίοάϊο οοπιροβδί!οπ Ὠ8ά αἰτεαάγ 

Θίτασίιτε  ἍῬδοοπιε {πε 5αβ]εοί οἱ οατε[] 5ίαάγ αἲ ΑίΠεηπς Ῥείοτε 

Τδίας τείατηεά Ποπ Τηατήῦ «ΥΝΗΙε νε Ἠανε πο Κπον]εάρε οί 

1δία5’5 οὖν {Πεοτῖες οἱ {πε τῃείοτῖσα]  ρετίος,”” νε οετίαῖπ]γ μπά 

Ἠίπι {ο ὃς τηαδίετ οἱ α δίγ]ε ἴῑιαί πιαάε {111 ας5ε οἱ {ια οοπιραοί απά 

τοιπάςά {οτι ελαί Ίε ΡΓΟΡΕΣΙΥ οσα ρετίοάϊςὃ πίΠοιί 5αοτίπος οἱ 

στασςθ απά δΙπιρ]οΙ{Υ. 

Τμϊς εβεοί ἶ5 ἄαα {ο ἴΏε Ὀτεν]ίγ απᾶ 5Ἱπρ]οΙίγ οἱ ηῖ5 Ῥετίοάς, 

απά {ο {με {αοί ἴηαί ηε 5εἰάοπι οαδί5 ἴμε ππο]ε 5εηίεποε 1Ώ Ῥετίοάϊο 

{ΟΙΠ. ὙΝιίπίω ἴπο Ππαίς οἱ οπς 5εηίοεπος νο οΠεηπ ππά οης, ΟΙ 

Ώπο, ΟΙ 6νεηΏ ΊΠΟΙΕ, 5Ώοτί Ῥετιοᾶς, Ῥαΐς απ]ίεά νὮ οἴπετ οἶααδες 

ἴιαί τειηαϊη ομαίδιάε {πε Ῥετίιοάϊο φἰταοίἁατε. (ϱοπιραταίινε]γ {ευν 

22, ὃ µαχοµένων; 22. 15 πολιορκούµμεθα; 25. 20 Καρπωσαμένου»;, 32. 22 

πολεμῶσι. 

Ίδε Ππὰ ρειδοπϊΠοαίϊοηΏ η 12. ΙἸ4 πρόθυµον δύναμιν; 12. 23 παρανοµίᾳ ; 

12. 36 ἀρετῇ; 12. Ἴδ πονηρία»; 32. 23 πονηρίαν. 

1 Έοτ ἴπε {11 ἆῑδοιδδίοη οἱ ἴπε ταπηῖηρ απᾶ ἴπε ρετῖοά]ο 5ίγ]ε5, 5εε ΑΡΡ, 

δ 37 
3 ΟΡ. Ρ. 17. 

δΟπ {Πο αηοἱεηί απά πιοάθτη 86 ο {16 {61η “ρετίος.5εε ΑΡΡ. ὃ 52 {, 
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«εηἰοΏσες ατα εη!ἰτε]γ υπποιί ρετῖοά]ς {οτπι, γεί ἵπ οοπιρατα(νε]γ 

{εν ἆοεδ {ῑε Ρρετίοάϊο 5ἰταοίατε επηρταςε ἴπε Ψποὶε {ποιραί. Τη 

ΠΙΦΠΥ δεηίεΏοθς αραίΏ {πε ρετίοαίο εἰγαοίατε 15 {Παί ος {οί οη|γ, 

[πο {οτιηα] δα ροτάιπαίοηῦ οἱ οἰααδες (Παί ατα Ἰοσ]σα]]γ οοδτά]ηαίε.) 

Πε ρετῖοᾶϊο φταοίατε 1η α 5ΡεεεὮ οἱ 1Υδίας 15 (πας 5ε]άοιη 

οῬίταδῖνα. Να ἆο ποί οΠεΕΠΏ, ἂ5 1Ώ Ιδοοταίες τερα]ατίγ, Ππά 5επ- 

ίοησς α[ῖει δεηίεησος 5Ώαρεά ἵπ α 54η Ῥετιοάίο πιο], πο ἆο τε 

οεΏ οΟἱηθ προη ρετίοᾶς 5ο 5ίτοηρ απά οοπιραοί {ἴΠαῖ ἴπεγ οἶα]- 

επρο αἰίεπίΙοΗ, ἂ5 {Π6Υ 5ο οΠεη ἆο Ιω {Πε 58ΡρεεσοΏες οί Ώειηοῦ- 

(πεῃες. Τη Τγδίας ία Ρρετίοάϊο κἰτασίατε τάῃς {μτουρΏ αἲ. ρινίπρ 

ἴοπε ἴο αἱ, γαεί αςαα]]γ 5αῬοτάίἰπαίε {ο {πε παίιτα] ]ορίσαὶ Που οἱ 

ἴπε {πουσης.” 
ΤΠε Ρετίοάϊςο Ιαησιασς 15 πιοσί ππατκεά, ας ἶς ΠἴΠΠς, 1Π Ῥτοεπις 

απά ἴπε ΠΟΤΕ δατπεςί αρρθαῖς, ΥΠ] ἵω ηατταίίνε 1 15 εἰ]ετ οἱ α 

εἱπρΗΠεᾶ {γρε οἵ ἶ5 αραηπάοπεά αἰίορβείΠεί. 

γεΐϊ ἴπετε ἶ5 α ἀἰΠετεηος ἴπ {Πε Ρρετίοᾶϊο οοπιρος5Ιίοη οἱ {πε 

«ενετα] 5Ρρεθεο[ος. 1/δίᾶς Ία5 ἴοο σοοά απ ατεςί ἴο ραῖ ΙΠίο {πε 

πιομίἩ οἱ {Πο οτάίπατγ οἡεπί α 5ρεεοα ἴπαί που], Ὦυ 15 νειγ 

ΡΗταδ6οἰοςΥ, τεπιῖπά {ο Πθατετ ἰλαί πε 5ΡρεαΚετ ας οηἰγ ἆε- 

οἰαϊπαίης α Ρατοβαςεᾶ ρίεα. Έοί ἴπο ρ]αῖηπ ΠΠ πε γπτοίε Τη α Ρ]8ίη 

φίγ]α {ναί 5ο οοποθα]εᾶ ἴί5 ατί α5 {ο 56ειη ἴπε παίαταὶ εχργεβδίοη 

οἱ ἴἶιε πια Πἰπιδε],. Ῥαΐ {οί με Ίποτθ πηδίατεο ΟΥ εχρετιεηοεά 

οἰϊθπί, ᾷοπη ποςα Ἡρ5 έἩα Ίποτο τῃηείοτίσαἰ 5ίγ]ε ποι]ά ποί 5εείι 

απΠίΠης, απά ερρεοϊα]Ιγ 1Π ο.δες ἴῑαί ἀεα]ί γη ραρς ααεδίίοης, 

Ἡς «οπηθίηες υτοίθ ἵῃ ἃα ΠΙΔΏΏΕΙ ἀῑδίποί]γ πιοτο {οτπια], Ἠ(Ὦ πο 

Πεέ]ε τ15α οἳ {πα παηπετίδπις ος {πο οὐττεηί τΏείοτίο 1Ώ ἴπε Φίγις- 

ατα οἱ βεηίεηΏσε απ Ροτος.ὁ 

19ε6 ΑΡΡ. ὃ σο. 
3 Τη ἰΠὶ {αοί νε Επά ἴἶιο εχρ]απαίίοη οἱ ἴπο αρρατεηίΙγ οοηίταά]οίοΥΥ 

εἰαίεπιεηί5 οἱ Ὠϊοπγβδίας ἐλαί 1,γδίας”5 οοιπροβίοη 5 5πιοοῖἩ απά βἰπηρ]ε 

(συντἰθησἰ γε αὐτὴν ἀφελῶς πάνυ καὶ ἁπλῶς, ὁρῶν ὅτι οὐκ ἐν τῇ περιόδῳ καὶ 

τοῖς ῥυθμοῖς, ἀλλ᾽ ἐν τῇ διαλελυµένῃ λέξει γίνεται τὸ Ἴθος, {5ἱας ὃ δ), απάἀ 

Υεί ἰμαί Πε ἵ5 α παρίεγ Οἱ “ οοπιραοί απἆ τουπάεἆ εχργεβδίοπ ” (ἡ συστρέφουσα 

τὰ νοήµατα καὶ στρογγύλως ἐκφέρουσα λέξι», ὃ 6). 

ὃ ΤΠα ἐνεπίγ-βΕἩ 9ΡεεοὮ 15 α ποϊαΡἰα εχαπιρ]ε οἱ ἴΠπῖδ. 19 δίγίε 15 [ατ 

ταπιονεά {τοπι {Παί οἱ (Πε εἰχίεεπίΠ. 
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πει πι ίηρ Τοτ Πὶς οµ ἀε[νειγ, αξ Ιω ἴἶνα ιοβεεςῦ αραίποί 

{}αζοφίΛεπές, ΣΥ8ί85 Ίνα» Ίεε ἴο {01ΟΥ Πὶ5 οὔη 1άθα] οἱ οταίοτΥ, απά 

Ίμο 15 15 1Ώ Ῥτεοϊδε]γ {15 5ρεθοΏ ἴπΠαί νο Ππαά Πίπι ππαΚῖησ 

«έ6οτρίαπ ἍᾖἸατρεςί 5ε οἱ {Πε τηείοτίσα] ἀθνῖοες οἱ {πε ἆαγ. Ἠετε 

Πβιτος"' γνο Λπᾶ, εδρεοϊα]]γ ἵη Ῥτοσιι απά ερίοριε, {πε {τθ- 
απεηί α5ε οἱ αη(Πείϊο απά ρατα]]εὶ 5ἰγαοίπτε οἱ Ρρετῖοάς, εί οῇ ὉΥ 

50Ιη6 οἱ {16 5ο-σα]]εά  (οτρίαη Πρατος ” ΟΕ δρεεοᾗμ.” ΊΛΠΕΗ, ἴετε- 

{οΓ6, ΥΕ 5ρεα] οἱ 1 5δίας ας ἴπε τερτεςεηίαίίνε οἳ ίΠε Ριαϊη Φίγ]ε οί 

οοπιροςΗίοη 1έ τημδί Ῥε νπ(Ὦ νο απαΠΠοαίίου ἴΠαί {Πΐς ςἰαίειηεηί 

αρρίίες ςίτίοί]γ {ο Ἠϊ5 βεηίεΏοε φἰταοίατε ἵΏ {ποσα 5ρεεο]μες ΟΠΙΥ 

Ψπετε Ἱο ἶ5 ητΙήηρ {οί ἴπε ΡἱάΙΠ ΤΠ8Π Οἵ {ΟΥ {με οοπιιποηρ]ασθ 

16616. Τη οἴπετ σ8δες, ΨΕΙἱε αἶναγς ἴατ Ποῖι ἴΠε σταπά ίγ]ε, ης 

ἄοες 5ο ἀῑδαποίΙγ απἀἆ τερεαίεάΙγ ιο ατιΠοϊαἰ ἰταῖίς ος ἴἶα 

τπείοτίσα] 5ίγ]α. 

Αποζμει οΠ]εί οΏαταοίετιςί]ο οἱ 15]ας’5 νοτίς ἶ5 Ἱπιρ]εά ἵπ υυμαί 

μας ]αδί Ῥεεη 5814. ᾿ΤΗϊ5 15 Πὶς Ἐλποροῖϊα, 5ο] αάαρίαίίοη οἱ 8εΙ- 
Ππηεηί, ἁτραπιεηί, απά ]αΏραβρε {ο ἴπο Ῥετδοπα]Ιίγ 

(ἦθος) ο {πε ο[εηί, εμαί 18 5εειης ἴο ἴπε Ἰθατετς ἴ]α 

ηαίυτα] εΧΡΙΕΡΞΙΟΠ οἱ {λα 5ρεαΚετ’ ΟΝΠ {ποισαί. Τη ελπῖς 1δίας 

Πας Ώο τινα]. Απά {πῖς εΒεοί ας ρτοάαοθᾶ ὮΥ πο ππεοηαπίσα] 

ΙΠΩΙΙΑΠΟΏ οἱ 5ρεθοΏ οἵ οΏαταοίετ.ὸ 1Τ)διας ἀιά ποί Ῥραί ἰπίο {πε 

πιοΙίῃ οἳ απ αποι]έατεά πωαΠ {πε αποταππηαβίσα]ἱ Οἵ Ο908Ι586 Ίαη- 

σπαρε ἴ]αί Ώε πηὶςΏί εαδῖ]γ Πάνε Ἱπηίαίεά, που ἀῑά ἵνα τοδίτἰοί Πἰπῃ- 

σε]{ {ο ἴπε ΠΔΙΤΟΥΨ Ταηβε οἱ {ποισμί ΥΠΙοῃ 5ο] α οΠεηπί παὶσΏί 

πανε παά. ΕΒοΐίμ δρεεςοῖ απά (λοιρφῃί ἆτε οἵἵεη αΡονε ἴπε Ιεναὶ οί 

ἴπε 5ρεαΚει5 ΟΜΏ Ῥούεῖς. Απά γεί ἴΠεγ ατα 5ο πῖοθὶγ Πιίεᾶ {ο 

5 σε, ίΠεΥ εχρτεςς 5ο οἰεατ]γ Πῖς οὔπ {θε]ηρς, απά {16γ 5ο 

εαδΙΙΥ ο8ΤΙΥ {με Ώεατετ αἱοπϱ ΡΥ {πεῖτ αρρατεηί οαπᾶος απά δἵπι- 

Εἰιοροϊ]α 

1 ΤΓηε ἰψεπίγ-{ουτίἩ 5ρεεοῇι ἶ5 5ο ππαη!{εςί]γ ππου]ς-τπείοτῖσα] ἵῃ {οτπι ελα 

{ «ποι]ά ποί ο οοηδἰάετες αἂ5 1η {Πε 58ης οἶαςς υγ {ιο οἴμεις. 

3 Έου ἀείαϊ]εά 5ἰαίεπιεηί5 ας {ο ἴποςε “Πσιτες)) απᾶ 1γδιας5 π5δε οἱ ἴΏεπι 

εες ΑΡΡ. ὃ σ6 Π. 

ὃ ρεε ΕΒτιηθ) επΗρηἰεπίπσ «ἰβδοιβεῖοη οἱ ἴπε πιεαπῖηςρ απἆ απείποά οἱ 

Εἰποροῖα, {1ήε/αΓ{κεᾖες Λογ{γᾶέ,ρ. 449 Π. Τ{9 Ῥεδί ἰγεαίπιεηί ο {πε 5αρ]θοί 

ἵη Επρ]ςΗ 15 ίππο ἀἰδθετίαίίοη ΌΥ Ὠδντίες, Ζήοβοίΐα, Ῥα]είπποτςε, 18592. 
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ΡΗοΙ{γ, ἰΠαῖξ νε {οτρεί ἴ]ε Ρτο[εςείοηαἰ ντίίετ αηά (ΠΠ οηΙΥ οἱ {λε 
«ρεαΚετ: 

Τῃ:ς ῬετίεοίΙοη οἱ ατί οοι]ά Ἠανε οοπἹθ ΟΠΙΥ Ίοπι α τατε αΡΙΠΥ 

ἴο εΏῖες ΙΩ{ο {πε {εεΙῖησς οἱ {πε ο]εηῖ, {ο ρταδΡρ (πα εδδεηίἰα] ροἱηῖς , 

οἱ Πἱ5 ο.5ε, απά {ο 5εε Ιπ {απο γη ΕἨἶπι ναί δεηιπιεηίς νου] 

6ΘΕΠΙ Παϊυτα] απά απαΠεοίεά ας οοτηϊήσ {οιη Πΐ5 1ρ5; απά {ἶπεη 

αΤΙ{ΗΙΙΥ {ο επιροάγ αἰἱ οἱ (Πῖς ἴη Ιαηριασε ἴΏ Πίο αἰὶ ατί 5που]ά 

δε «οποεα]εά.' Νοί ενετγ 5ρεεσο] οἥετς ορροτίαπΙ{γ {οι Εοροίῖα. 

ΤΠε Ῥτοδεομίος ἆοες ποῖ ΊηαΚε Πῖς ΟΝΏ Ῥει5δοπαΠίγ Ρτοπηἰπεηϊ, απά 

ἀείεπάαηίς Ἠανε ΠΊοτε οοςβδΙΟΠ {ο επιρΏαθίζε ἰλΠαῖτ ΟΥΨΏ ΡΕΙΦΟΠΑΙΙΙΥ 

1Ώ 5ΟΠΠΕ Ο08δες ἴΠαηἨ 1π οἴμεις. Τί ἶδ 1ῃΠ ο.δες οἱ ἀείαεπδε ΟἩ δοκι- 

µασία, Ί]κε ἴΏοςδε οἱ {Πε 5ἰχιθεηίᾗ απά Ώπνεπίγ-ΠΠΏ 5ρεεσ]ες, ἴ]ιαί 

Έγσιας πάς Πὶ5 Ρρετί[εοί ορροτίαηϊἔγ {ο επιροάγ Πἱ5 ο]εηί”5 Ῥείδοη- 

αγ ἵΏ Ὠϊς «ρεεο].2 

Ο]οεῖγ αἰΠεά {ο Ἐί]λοροϊϊα 5 {λε Ροτίταϊίατε οἱ οἶμει Ῥδιδοης 

Ἰηνο]νεά Ιπ α 6835. ἩἨετο 1/δίας ἶ6 πο Ίερς 5αοσθασ[αΙ. Ἰίπ α 

{Θνν 5ίτοΚες Ώε βῖνες α Ρἰοίατε Εἶλαί 5ἰαπάς α5 ἃ ΡείΠηα- 

πεηί οΠαταοίετ ἵπ Πτεταίατο. ΦιαοὮ ἆτε ἴΠε Ροτίταϊί5 οί 

ΤΠεταπιεπες 1Π {Πε Όνα]] 5ρεεοῇ, οἱ ΑτδίορηαΠᾶς ἵπ {Πε ηΙῃθ- 

ΓεεπίΏ, οἱ {πε 5ΡρεαΚετ απ Πὶς {αΐΠετ ἵΏ τηε 54ης δρεεςῃᾳ, οἱ ἴπε 

ΡοΗ{ΏοΙαη 11 {πε Ώνεπίγ-βΗΠ, οἳ Ὀἱορίίου απά Πὶς ἁααρλίαι ἵη ἴἶα 
{ΠΙΤΙΥ-5εοοπᾶ. 

Το πε απα]ες αἰτεαάγ ἀῑδοιςςεά Γἱοηγδίις αάάς ααβέρζλεςς, 

τὸ πρέπον. ΤΗΙ6 ἱ5 ἵῃ 5οἵης πηθαδατε ἰπο]αάεά ἵη Εέποροϊϊα, Ῥιέ ἴέ 
ΠιθᾶηΏς ΠΟΤΕ Παπ {ῃαῖ, {ο 1ὲ Ιπο]αάος αἀαρίεάπεςς οἱ κ« Αάαρ{εᾶ- 

{πε 5ΡεεΟῃ {ο αἳ] Ίο οοπάϊίοπ5 ππάδι υμῖοα 1 ἶ5 πε” 

«ΡοΚεῃ. ΎΨε Ἠανε α σοοᾷ εχαιηρἰο ἵπ {16 εΙίῃ 8ρεες], ποτε 

ἴΠετε 15 πο οοσᾶςίοη {οι Βάποροίϊα, Ῥαΐ νηετε ἴε Ρίεα ἶ5 αἀαρίεά 

ΜΙΙΠ στεαί ΚΙ] {ο αρρεα] {ο ἴλα ἴνο νετ ἀϊβετεπί {αοίῖοης 1π Εἶνο 
14τΥ. 

Ῥοτίταϊέυτα 

"ου ἴπε ἀἰβοιβδῖοι οἳ Είπορο[α α5 5Πονη ἵπ ἱπάϊνίάια] 9ρθες]ες, 566 
Νοίθ5 ο) «1ΙΗ2εέ απ 0ο. Έοχ ἴε ροβ5ίρ]ε Ἱπιίαίοη οἱ Ῥειδοπαί ρεοπ]- 
απῆος οἱ Ίαησπαςε, 56ο ΟΠ 10. 15. 

3 Ῥεε Ένας” ἀἰδονηϊπαίίης ἐγεαίππεηί οἱ 1γδίας’ς Ῥ]εας ἵπ Ρρτοδοσμέίοῃ απ 
ἀείεηδε, Ρ. 435 Π. 



3ο ΙΝΤΚοΡΌΟΟΤΙΟΝ 

]ασί οἱ αἲ, α5 ἴλα οτονπίῃπρ αιαΠίγ οἱ Τη5ίαςς αιγίε, απά 8 

ααΠΥ 5ο Ῥετναβθίνε ἴλπαί 1 αἶοπε Που]ά 5ετνε ἴο ἀῑδιπριίδη 

ρεπαῖπε ΠΟΙΩ δριγίοᾶς 5ρεεσΏες οἱ 1δίας, Ώἱοπγδία5 

ΏΒΙη65 α οθτίαϊη ΙπάθΠΏΒΡΙε «ᾖαί2, χάρι. ΤΗϊ5 15 

οΠΙΥ {ο ρΐνε ἃ ηαπηε {ο {Πε ἄπαὶ Ἱπιρτεβδίοη ρτοᾷυσεά ὉΥ αἱ οἱ {λε 

απα1ε5 ἐἶλαί πανε Ῥεειμ πἰεπΒοπεά. 1 ἶδ ἴπε τεδα]ί οἱ ἴπε οοΠῃ- 

Ρίπεά ριτῖγ απά ἱππρ]οΙίγ απά νἰνιάπεςς οἱ ἀῑοίίοη, ΙίΠ ἴπε πε 

αἀαρίαίίοη οἳ αἲὶ ἰο 5ρεαΚκετ απἀ οεσᾶδίοη. 

Γἱοηγσίας αἁπαῖίς γ]ιαί αἲὶ τεαάςετς πωιςί {εεί, ἴμαῖ Τηδίας 15 ποί 

ίΤΟΠΡ 1Π {Πε αβρρεα {ο (Ἡο {εεΙηΏρς. ἩἨε Ρτεδεηί5 Ἠϊ5 ο8δε 1η ἃ 

πγοακηθαςϊπ ΑΥ ἴπαί 5εούτεβ εοηνἰσίίοη, Ῥαΐξ Πε δε]άοπι αἴοάςες 

ΑΡΡΘΒΙ{οΐ1θ ΔΏΡεί οἵ 68. ΤΠΕ Ραΐ]ος οἱ 5ἱπιρΗοίΙίγ Ώε ἄοες Ὠανε, 

ὑμα.. {Πμτοιρ]ι Εϊς τηβτνε]οας Ῥούετ 1π πβτταίϊνε. ΟΒαΐί νΏθη 
νο (Ππίπίς Ἠον, ἵπ ἃ οαδε Ἱ]κα ἴ]αί οἱ ἴπε ΟΜΕΠΤΩ 5Ραεςῃ, Τ)ΕΠΙΟΞ- 

ἴπεπες πνοι]ά Ώανε Ρροιιτεά οαί Ες πταίὮ προη Ειταίοδίπεηες, 4ης 

πον Ἡε ψοι]ά Ώανε δνερί αἰἱ Ῥείοτε Πῖς ἤοοά οἳ ἹπάΙφηαοη, νε 

{εε] ἴπαί οϱνεΏ Ἠετε, νΥηετο 1Υδίας ἵ5 πιοδί 5Ώπτες, Πς Ίαηριαρε 15 

{οο οοἷά αΏά οα]π]. 

Νος Ἶας 1 }5ί85 {νε Ρούγετ οἱ Ι5οοταίας ος Ώεπιοδίπεηπεςίο ΠΠ {πε 
Ἡεατος τρ ἴο Πἱρῖ Ρίαπες οἱ πποταἱ οἵ Ρρο]εἶσα] (ποισ]. δε πηαΚες 

Ώο αἰειηρί {ο ταῖδε α ο.5δε Ποπι {Πε ταηςε οἱ 5ΠΒΙΙ αηΏά ἴΕΙΠΡΟΓΑΙΤΥ 

οοηριἀεΓαίίοης {ο ἴμαί οἱ ρτεαί Ρρτϊιποίρ]ες. 

Ῥιαΐ νηΠΙη ἴηεςε Πηιὶίς 1δίας Ίας αποχοε]ιεά 5ΚΙΙ 1η ἴπα ἆϊς- 

6ΟΥΕΤΥ απά Ἱηνεπίίοη ΟΓ ατσαπηεηί5: Ἡε Πας {Πε στεεΚκ 5Ώτενά- 

Ἰηνοπέίοη οἱ Ώεδς ἵΏ {πτηίηρ α Ροΐηί {οί οἵ αραἰηςί α ππαη αἱ γη]. 

ἄτριπιοί  ΊΠεη α τἰοὮ ΠΙ8η Πας Ροτίοτπηεά Ιατρε Ππαποῖα] 5εϊνίοες 

{ο {πε σίαίθ, 1{ Ἡε ἶ5 1/Υ5ίας’ς οΠεηί, ἴῑιε 5ετνίοες 8Τε α Ρτοοί οἱ 5 

ηοΡ]ε Ιογα]ίγ »” Ῥαΐ 1 Το ἶ5 1η5ίας᾽ς ορροπεπί, ἴΠεγ ἄτε ἃ Ῥρτοοί οἵ 

πο ταριάίν πηίὮ ννπὶοὮ ἴπε {6ο Πας εητίοπεά Ἠ]ηδεἰέ {ΓΟΠΙ 

τε ριαΏ]ίο {απάἀς, αηά οἱ Πὶς «Ώαιπε]εος εβτοηίαιγὁ ΤΠ Ἱπῆαεηία] 

Παπάς Ρἰεαά {οτ {πε αοαμΙέίαὶ οἱ {με αοοαδεᾶ, 1μγδίας πτρες Ί]νε 

σμαάττι 

1 Τη6 εατ]γ (τθε]ς ΕΠείοτίο νας ἀἰνιάεά Ἱπίο ἴΏτεε ἀερατίπεηίς: εὗρεσις, 

{ύεΗ{{011 , λέξις, ΕΛ εοσίοη ; 8πά τάξις, αγγαςεηεἸέ. θες [ος , ΚΛείογια 

ϱἴθ) (Υἱεεῇε επ ΛΟ/ΙΕΣ, Ῥ. 25. 

221. 1 Π. ὅ 27. 1Ο. 
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Ίάτγ ἴο Ῥε α5 2εαἶοις ἵη Ῥιπὶβίης λα ραῬ]ο «ΠΘΙΙΥ α5 ἴλεδα ΠΙΕΙ 

ΤΕ ἵη ἴΥΙΠΡ ἴο 5ανο ἰΠεῖτ Ρρετεοπα] ΠΙεπά Ίλπεη 1διας’5 οἰεπί 

Ππάς ἴπαί Ἡε 15 ίΏε ΟΠΙΥ ΠΠ {ο ἂβρεατ α5 Ρτοδεσμῖίοτ ΟΏ α ο«Ώατρο 

οἱ επιρεΖζ]επιεηί!, {πῖς Ῥεσοπιθς α ρτοοί οἳ {πα αχίεηί οἱ {με ἆε- 

[επάαπί)ς οίεα]Ίηρς ---ἐπαί Πο Πας Ῥεετ αΌ]ε {ο Ραγ οὔ αἰἱ Ρτοδεοι- 

ἴοτς 5Ἀνε οπα.”  Ι {Πε ορροπεηί οἱ 1Υδίας’5 οΠεηί ἶ5 α τίοὮ 18η, 

ἴπε ΊάτΥγ πὰςί οοπάείΊΠ. ΠΙΠη {ο «ΠΟΥ ίΠαί Πο ΠΠΔΏ ἰ5 τίοΏ εποΆρῃ {ο 

Ῥαγ ἰπεῖτ νοίες ;ὃ ΙΓ (πε ορροπεηί ἵ5 εἰοααεηί, ἵθδ πιαδί Ῥο οο0Ἡη- 

ἀεπιπεά α5 α υατηΐης {ο {Πο π]ο]ς οἶαςς οἱ ἀειπαβοραες, Ίο {τΥ {ο 

ἀεοεῖνε {λε ρεορἰε ΒΥ (πεῖτ Ρούεις οἱ δρεεοΠ." 

1 γδίας 16 α]ν/αγς τεδοιτος/α], «Ώτουινά 1ἵπ οονετίης Πῖδ ΟΨΏ ΊγεαΚ 

Ρο]ηῖ, αηΏά ἄ5 «Ώτεννά ἵΏ Επάϊηςσ οἱ Ιηνεηίίηρ {πε Ψθ6αζηεςς οἱ Πὶ5 

ορροπεηί. Ἡε Ὠας ἴῃε τεδρεοίαΡ]ε πιοᾷεταΙοη ΟΓ Πἱ5 ΠΠοάστείοι 

Πε 1η τεπα]η]ης ΠΟΠ {ο ναἶσατ Ιηνεοίϊνα απά οιί- ἴπαταοκ 

ΠρΠί Ίγιηρ ἴπαί τηαττεά {ια Ἱοραὶ Ρταοίιοε οἱ Ὠεπιοδίπεπες απᾶ 

ας οοπίειηροίατί6ς5 α σεηετα/{ίοη Ἰαΐετι Ῥαΐ ο ἆοες ποί Πεβίίαίθ {ο 

ριί {αΐδε οοηςίταοίίοΏ 1ροη {Πε αο[ίοης οἱ Πϊς ορροπεπί, απά ἴο 

ΡίαΥ αροη απιοτίπγ Ῥτε]αάϊίοες οἱ ἴπε Ἰατγ. Ἠε ἵδ, 5ο {ΥΓ 88 

Ἰηγεπ{ίίοη οἱ ατριιηεηί ἶ5 οοποειπεά, α ἱγρίσαὶ ρτοάιοί οἳ ἴλαί 

τΏείοτ]σα] 5ομοοἱ γΠῖσ ρτιάςά 1{5ε]{ αροη “ πιακίης {πε ἹγδαΚετ, ἴπε 

«ίΙΟΠΡΟΕΙ 0856.) 

Τη {λε ατταηρεπηεηί οἱ τηαίίετ απάἆ ἴπα δίτασοίατα οἱ {πε '81η6- 

ΨΟΤΚ οἱ Πὶ5 «ρεεσῄςς, 1 Υ5ία5 ἶς Ιο5ς 5αοσθρςία]. ἜΤηπετο ἶ5 Π{]α νατῖ- 

αἴοη ΊΠ 5 ῬΙ8Π ---α ΡίοθΙη {ο οαΐοὮ {πε αἰεπίίοη Αιτάπσθ- 

απἀ {ανοτ οἱ ἴπε ΊάτΥ, α Ῥτιεί δίαἰειπεηί Οἱ {Πε οΏδεθ τππεπέ οἳ 

(απίεςς ἰὲ ἵ5 αἰτεαάγ Ῥεΐοτε (λα Ί1τγ), οἴίεη α οἰπιρία Ἠ2ΐοτ 
πατταϊίνε οἳ {αοῖς, ἵπεη ἀείαϊ]εά ατραπιοηίς {οἰ]οινεά ὮΥ α Ὀτίεί απά 

οε]άοπα εΠεςίϊνε εροραθ. Βε [ας Πί]ε οἷκἩ]] ἵπ 5ο ατταηρίησ Πί5 

5εγεταὶ ατριππεηίς α5 {ο πιαΚε ἴἨεπι οΟΏνετρε Τἵο 916 Ροϊηῖ, ΟΥ 

1ειά αρ ἵο α εἶπιαχ οἱ οοηνἰοίοη οτ {εε]ηςσ. Τη Τε «Ποτίθτ 

«ρεεο]μες Υε ἄο ποί {εε] {5 ν'θα]κηεςς, Ῥαΐέ 1η α Ίοησ Ρίεα κα {πα 

η]πείεεπίὮ 1 ἶ5 ποβοεαββἰο; οἳτ οοην]οίίοη 15 5ίοησει αἲ ἴπε 

πι]άἁ]ε {Ώ8η αἲ {πο οἱο58, 

Το... 3 20. Ἱ. ὃ 28. Ο. 
πο 5 ΟΡ. Ἐταπς, ΡΡ. 47ο, 5ς52-6. 



ΤΗΕ  κΕΝΥΟΙΟΤΙΟΝ5 ΟΕ τι ΑΝΤΙΤ 4ο Ρ.0. 

ΤΗΕ ραρ]ο αονΙίγ οἱ Τίς Ῥεραη ἹπιπιθάϊΙαί{εΙγ αΠετ {πε ΟΥΕί- 

{πτονν οἱ νε Τηϊτίγ Ἔγταηυίς. Ῥενετα] οἱ Πὶ5 οατ]οςδί απά πιοδί 

Ιπροτίαπί 5ρεεσῃες Ίήετε Ἠίίεη {οτ {θ Ῥτοδεομίίοη 
Κε]αίίοῦ ος | 
Ἰῶγβίββίο ΟΙ ἀείεηςε οἱ πἹεη νο παά Ῥεεη εΏραρεά ἵπ {λε Τενο- 

ἴπο ῬοησαΙ Ἰαοης οἳ 411 απἀά 4094 Β.ο. Τηε απάειδίαπάίηρ οἱ 

ὑωκίας, ΠΙΒΏΥ ΟΕ 5 «ερεεσῖες τεαιῖτες α Κπον]εάρε οἱ Ῥοΐίμ 

αἰτεπιρίς οἱ {πε τίοΏετ αηπά ποτε Ιπίε]]σοηί οἶαςδες {ο 5εί απιἆς {λε 

άΕΠΙΟΟΤΑΟΥ οἱ Ρετίο]ες, α5 1 Παᾶ Ῥεεπ πποάιβεά 1π ε[εοί, 16 ποί η 

ΡΤιποῖρ]ε, Ὦγ Πῖς 5αοοθβδδοτς, απά {ο εδἰαΡΙδῃ α οοπβεινα{ῖνα {ΟΤΙ 

οἱ βονετηπιεηί, π( Ππηιθά {Γαποᾗίςε, πΏϊοὮ 5Ποι]ά ἀερτῖνε {ια 

'ηαδςες οἱ {Πεῖτ Ροἡίσα] Ροιατ. 

Ῥοΐμ οἱ ους {ταάιᾶοπα] ἴετπς, “ Τπε ΟΙρατοἈγ οἳ {ο Έοιτ 

Ἠππάτοά ' απά “ ΤΠε ΤΗϊτιγ Τγταηίς,” ατ6 η]δ]εαάϊηπς. Τί 15 (τας 

Το οπἱαῖα ἴμαί νε αζπα]ηϊκίταίίοη οἱ {πε Έοατ Ἡππάτεά ἀῑά Ὀε- 

ο {πθίνο  ΟΟΙΠΕ ἃ ΊπεΤΕ ΟΠΡαΙΟΠΥ, απά ἴπαί οἱ ἴπε 'ΤΗΙτίγ, οιί- 

ο. τὶρΏί ἵγταπηΥ ; Όαϊ 1 γνας Ώεοαιςε ἵΏ εαο[ ο.δε α 51η] 
εἶααε οἱ απρτίποῖρ]εά ΏιεΏ σαϊπεά οοηίτο] οἱ α Ίηονε- 

πιεηί ΨΠΙΟὮ οτΙβιηβίεά ἵη απ αἰιειηρί αἲ σεηπίηπε Ρο]εῖσα] τείοΓΠι, 

απά γηίοὮ Ίνας αἱ πε οαΐδεῖ δαρροτίεά Ὦ} {ιο Ῥεσί ἱπίε]ίσεπσε 
απά οΠαταοίετ οἱ {πε οἵίγ.' 

ἨγῃΏῆε {νε Ἱπιπιεά]αΐς οοσαδίοη οἱ {πε τονο]αῖοη οἱ 411 ννας ἴἷις 

οΠετ ο ΑΙαϊρίαάες {ο τεδοαε {πε οἵίγ Ίοπη ἵίς ἱπιπιίπεπί ἆαησατ, ὮΥ 

5εοΙτΙΏηΡ ῬεΓδίαη Πε]ρ, αροη οοηάϊοη οἱ {πα ἀἰςσβαπολπίδεπιεπί 

Οἱ {πε Ώεπιος, γεί ἴ]ε τεα] {οτοε ῬαοΚκ οἱ ἴπε υ]οἰε ππονεπιεηί 

ἵνα5 (Πε ρτοίουπάἆ οοηνἰοξίοη απιοπς ἱπίε]Ηρεπί απά ]ογα] οἰείσαις 

{π8ί ἴῃε εχὶδᾳηρ ἄεπποοταςγ γγα5 α {αἴ]ατα, 

1 Έοτ ουίΗπε οἱ ενεηίς, 5εε Οπτοῃ, Αρρεπάαϊχ. 
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ΑίΠεης Ἠαά Ῥεεη Ρ]αησεά Ιπίο α ἰθγτ]ρ]ς Ἱνατ {ο οταν Ώιε 
Ρείεοπαἱ απιὈΙίοη, α5 ΠΙάΠΥ Ῥε]ενεᾶ, οἱ {ια ρτεαί ἀεπιοοταῖϊς 
ἱεαάετ. που {με ἀθεαῆι οἱ Ῥετίοι]ες (η 429) ἴιε Της αἲβεπᾶς 
ἱεαάειςΏῖρ Παά Ῥαεπ πεϊμεγ επειροίς πο ΙΠίθ]Ι- οἱ έπο 
βεηί, εχοερί ἁπτίπς Ὀτίεί Ιπίοτναί. Πεν, ΡΥ ἴἶα τς 
ἱταρρίης οί α Θρατίαη {οτος οἨ ἴἶλςο ἱ]απά ος Ωρ]ῃ8ο- Ῥε]οροππε- 
ἱετία (η 425), Ὡρατία Ίνα Ῥτουσ]έ {9 Ῥτοροςθ Ῥθασς 3141 Ὑγατ 
ΟΠ ΤΕΤΠΙ5 ΥΒΙΟὮ ποπ]ά Ἠανο 1ο Αίμεης ἵη ΠΙ] Ῥοδεεςθίοη οί | 
μετ ΟΝΏ Ῥοψετ, απά γοσ]ά οτε] Ίανο Ῥτοἷεη πρ ἴπε Ῥε]ο- 
ΡοηηθΡΙαΏ οοΠ{εάείαΟΥ, Οἶεοι οαττίεά ἴἶο οτονά Ίπ {Πο α556ΠΙ- 
ΡΙγ αραϊηςθί {πο Ῥεαος Ρτοροδα!5. Ἠπεῃ, αἴετ ΟΙεοπ)ς ἁθαί], 
ἴμε Ῥεασε οἱ Νίοία Ἰαά Ῥεεη περοβαίεά ὮΥ ἴἶα οοπςειναίῖνα 
ἱεαάετ οἩ ἴετπας γ]]ο]ἃ Ρτεςοινοά {ο Αίῃσπς α- ΕΑὶΤ εα]να]οηί ος 
πετ {ογπιετ ρονετ (ἴΏ 421), απά ν]εῃ δρατία Ἠαά 6ΟηΠε 5ο {αΓ ας ἴο 
5οε α ἀε[εησῖνε αἱῄαποε ψἴ] Ἡετ, ---ᾱ- ἵπτη οἱ ενεηίς ΕΠ] οἱ η- 
εχρεοίεά Ρτοπηΐςε, ---ρεασς Ὑά5 αραϊπ 5ηαϊομεά Ποπι {6 σίαἰο 
ΡΥ ἴμε πηαβςες, οαττίθά αἵ/αγ ὮΥ {πο Ιπῄαεηπος οἱ Ε]λείτ Ἰαΐεσί απά 
πιοδί άαηρετοις Ἰεαάςτ, Αἱοϊρίαάες, ΨΙ(Η ἔἶλε Πε]ρ οἱ Ἠγρετρο]ας, 
(Ἴεοπ”5 γοτίἩγ Φποοθδδο. ΤΠεΠ σαπις {πο στοαῖ ἀθπιοσταξίς 
επίετρτϊςε, {ο Θἰοϊΐαη εχρεάξῖοι, υψ]ε]ι 15 ἀα2Ζ]ίπρ Ῥτοιηϊδες απά 
(εττρ]ε {αΠατε, ἁταϊηϊης {λα οἰίγ οΕ πηεπ απά Πἱρ5 απά ΙΠΟΠΕΥ. 
Αί Ἰδί, 1 412, οΠρρ]εά 1η τεδουτοες, ἀερ]είεά 1η 1ΟΟΡ5, ἩΕΑΙΥ 
οἱ γεατ5 οἱ ΠΡΗΙΊηρ, πε εἰαίε Ίνας Γποῖηρ ἀἶτο Ρο]. Αραϊηςί Πατ 
είοοά ἴπε πηϊτεά Ῥε]οροηπορίαης, καρροτίθά πού Ὦ ΦΥΤΑςΙ5Ε, αηά 
ΜΙΏ εε Ῥτοπιίςε οἱ Ῥετείαη ρο]ᾷ απά «Ἠίρς5; Ἡετ οοηίτοὶ οἱ {Πθ 
5εᾶ Ίγ85 πο Ίοηρετ 5εο"τε; α Ῥετιηαπεπί Τιαοεζαεπιοπί8Ώ ΑΓΠΙΥ ος 
οεοαραΏοη αἲ Ώεοε]εα οοπίτο]]εά {11ε ου]γίηρ Αίο ἀῑδίτῖοίς, απά 
Ἴοτοεά ἴλε οἵίγ {ο πηαἰπίαίη α γἰσί]απί ἀείεηςε οἱ Ἡοι ΟΝΏ γγα]]ς ; 
απά ηοι {με αἶ]ες, Ίοηρ τείῖνε πάει ἴε ατἰίτατν απά 5Ποτί- 
ειρηίεά ἀοπηϊπαίίοπ οἱ Αίλεης, Ίνετε πιαΚίηρ Πασί {ο τενο]ὲ απά 
ἰο Ραί {μεπηφε]νες απάετ {λε Ρτοίεοίίοη οἱ ρατία. 

Ἔπετε γα5 ηενετ α ΠΠΟΤΘ ἱπιρεταίνα σα]] {ο πα απά ο[βοῖεπέ 
»ἰαίερπιαπδΏ!ρ; Τοτ απ αἁπιπἰδίταίίοη γγΏίο] οου]ά ο8ΤτΥ οἩ Ίατσε 
ΠηΠΠίατγ επίετρτίςες, Παηάϊα {λε Ππαποςς οἱ α Πατά-ρτεδδεά αίαῖς, 
οοπάποί {Πε πιοδί ἀε]ίσαίο {οτεῖρη ποροαοης, απά οα]ἱ οτί 
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ἴπε Ἠεατίγ 5αρροτί απά οοπΠάεπος οἱ αἲ ἴπε οἴζεη». Τε 

ἀεπιοοταίίο αἀπιϊπϊδίταίίοη Ία5 ποϊοτίοαςΙΥ ἸΙαοκίπς η αἲἱ οἱ 

Ί]ιο Φαἴ]ητος ἴΏεςε ας. ῬἙῬοΐίμ θεηαίε απά Ἑο]εδία εχρτεςδεά 

οξ {1θ ἄαπιο- {οἵ ἴπε πιοδί ρατί ἴπε οΠαηρίης π]] οἱ ἴΠε Πιαςςδες. 

οταΏο αᾱ-  Οπ]γ Ιπ δρεοῖαΙ Επιετσεποίθς, απά ποί αιπαγς ἴΠεῃ, 
ππ]ςταἼρη : : 

οοαἰά {ἴε Ῥεϊίετ εἰεπιεπί Ῥε τα]]εά πι 5ἰτεηρί] 

εποιϱΏ {ο ονεϊῖοοπιθ {πε Ῥοραίατ νοίε. ΤπΠε ἄεπιᾶαροραες ηαςά 

Ῥεεη 5ἰθαάἴ]γ ΙποτεβδίΏς Ιπ ῬοΝεί 5ἶηπος ἴΏε Ῥεριππίηρ οἱ {πε ματ, 

"απά {πα “δγοορῃαπίς Ὁ.---- ρο[εοίαης {πτηεά Ρἱασπιαί]ετς ---- Ίγετε 

οη εν6τΥ διάε {Πτεαίεπίης ἴπο ππεη Οἱ Ρίορετίγ. ᾿ἜΓΠ5 ΠΕΥ βϱεηεΙᾶ- 

Ποη οἱ ἀεπποοταέίο Ιθαάςτς, ἴΤαΙπεςᾶ 1π {πε Ροραίατ αγίς οἱ τΏείοτίς, 

γα5 {Ώς ποτε ἄἁαηρετοις ΡΥ τεᾶςοπ οἱ ἴπε Ρρετίεοίοπ οἱ 1ΐ5 ἴοοις. 

ΤΠε οοιτίδ πετο 1ΏΠ ἴωε Παπάς οἱ ἀεπιβροραε5 απά 5γοορΏαηίς, 

αΏά {Πεῖτ νετᾷϊιοί πο Ίοηρετ οαττεά πιοταὶ υεὶρΏί. Απά αἲἱ {πε 

Εἰπαποῖα] πια {Πε ν’ατ, Ἰοισ παϊηία]πεά αρα]ηςί {πε ρτοίεςίς οἱ 

Ῥυτάρας ἴωε τηϊάά]ε απᾶ αρρετ οἰᾶςςες, πας Ῥεατίης ἄοντπ απροη 

(πειπη. Αστιομ]ίατο Ία5 ἀεδίτογεά, πιαπ/{αοίατες οπρρ]εά ὮΥ ἴπε 

Ίο5ς οἱ (ποιδαπάς οἱ 5ἰανα ατίδ8ηΏ5 απά ὮΥ {πε σα] {οι Πεο ππεη οἱ 

(ια ]αῬοτίης οἶαςς {οτ 5εινῖοε ἵη {με Πεεί; {οτείρη Παάςε νας5 6οπε 

γ] {Πε οἱοδίπς οἱ ἔπα Ροτί οἱ ἴπα Αἰπεπίαη Ίεᾶρας, απά ἴτε 

(παηδίετεηοσε οἱ {πο 5οαί οἱ Ίνατ {ο ἴπα' Αερεαπ. Απά πο ΏεανΥ 

ἀῑτεοί ναί ἴαχες Ώ6εραη Το Ῥτεςς ἆροη αἲὶ νΏο Ὠαδά αΠΥ οοηδιάετ- 

αΏ]ο Ῥτοροτίγ 1εί. Ττε οαίίπρ οἳ οἱ ἴπε πραίε Ὦγ {πε τενο]ίῖ οἱ 

πε οἵίῖος οἱ {Ώε Ἱέαρας {Ἡτεν πε π]οἰε οοςδέ οἳ {πε Ίγαγ αροηπ {Πε 

οἴαζεης {ἴπεπιδεί]νες. Το {πε γν]ῃοε Ῥοάγ οἳ {ια τῖοβετ οἴαΖεης 

Ππαποῖαὶ ταῖη 5εεπιεά ΙἸπεν]ίαρ]ο. 

Αποίμες Ἱπῃπεηίία] οἶαδς ἴοο Ία5 τίῖρε {οί ΔοΟΏ αραἰηςί ἴπε 

ταᾷῖσοαὶ ἀθπποσταογ. ΤΠε Ἱπίε]εοίαα] ἱεαάετς, {πἱ οἱ ἴπε Πεν 

ο Ἱδατηῖηρ οἱ {Πε 5ορ]ᾳςίς, Ὕθτθ ἵη {116 ΠΠ] Πάε οἱ τενο]{ 
ΑτἰςζοσταΏΊο . : - . -- - νε 
αρπΏπιοπίς ἀβα]ησί ἴπε αι{Ποτιίγ οἱ ἱταάιάοη Ιπ ΡοΠΏςς, ἃδ 1Ώ τε]]- 

οἑ {πο οᾶι- σἵἴοη; 6Υε6τΥ ἹηςμαΠοη Ὠαά {ο πιεεί ἰπεῖτ «Ώα]]εηρε 

ον. αμα ]α5(ψ 1εςε]{ {ο {Πεῖτ τΘβδοΏ. ΑΠΙΟΠΡ ἴπεδε Πιπεη 

{πε Ἱποοπηρείεηςθ οἱ {πα Ώεπιος Ίγᾶς ἴίαΚεη {ο ρταπίεά, απά ἴ1εγ 

ντ εαροτ]γ ἀῑδοιςσίης {Πεοτίες οἱ σονετηππεηί αηά Ιάεα] οοΏςζι- 

ἤοῃς. Άοπις σαν’ ἵη Τα ΞρατίαΏ οἱἰσατοΏγ {πο ἰάθα] {ο οἱ 6ΟΥ- 
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εγπιπεηί. Υεί [εν Ὠαά ]ο5δί {βΙἩ ἴπ (πε επεῖτε ἀεπιοσταίίο ἴάεα ; 

πιοδί Ῥε]ενεά ἴπαί οΙΖεηςΠΙρ πιαςδί Ῥε Ππηϊίθά, απά {λείτ γναίο]ι- 

ποτά Ὠαά αἰτεαάγ Ῥεοοπιε « Κοίιτη {ο ἴπα οοπς(αΠοη οἳ ἴ]μθ 

[ίπετς.'. 1ο 8οπ1ε {5 πιεαηί {Πε οοης(μξίοη οἱ Φοἱοη; ἴο οίμετς, 

ἴμε πιοάεταίε «ειποςταογ οἱ Ο1δίπεηες; {ο αἲ! 1ὲ πιεαπί {με ουεῆηρ 

Ίοοδε Ποιη ἴπε ἀοπιπαίοη οἳ {Πα πιαςςες. 

Τη (15 τεραςΙαίίοη οἱ ἴε εχίτεπιο ἀΘΠΙΟΟΤΑΟΥ {πε Πε οἱ {6 

πει ο έατε {οαπά {Πεπηρείνες ἵη Ῥετίεοί αρτθειπεπί νη(ῃ ἴα νοτγ 

ΠηΕη {ο γ]οπι 1π τε]ρίοαις απά Ἱτεταιγ «απεξδίίοηπς ἴΠ6γ Ίγετο 

πηηοδί οβροςεά, {λε τερτερεηίαίἵνες οἱ {Πο οοηςεινα(ϊνε ατὶδίοοταΟΥ. 
Τῃας νε απί-άεπιοσταο Ιάεα να {οδίετεά ΒΥ πιεη Ἱικα Απίῖ- 
ΡΠΟΗ, ΠΟΥ ἃ ΠΠ ΟΓ ηΕΒΤΙΥ 5ενεπίγ γεατ5, ἴμε αὐ]εδί τορτεςεηία- 
ινε οἱ {με πεν’ Ῥτο[εβδίοη οἱ {6 Ίαν, απά α Ιεαάϊηρ (πεοτῖςί ἵΠ (λε 
ηεν Ῥο]μΏσα] 5οἶεπος; ΤΠαογαϊάες, {νε 5οΠο]ατ]γ τερτεςεπία{ἶνο οί 
ἴμε Ῥτορετί Πο]άϊπρ απὶςίοοΓαογ; Φοοταίες, ἴπε ΡΗΙΙΟ5οΡΠστ, απά 
ΠΏΥ οἱ 5 οἴτο]ε; Ἑλππρίάςς, ἴπο Ρροεί οἱ ἴπε παν ομ]έατε, απἀ 
Γς Ῥ]ετεςί οΠο, ΑπδίορΏαπες, ἴο οἰαιηρίοη Οἱ {λα «σοοά 
οἱά ”. Ῥε]είς απά οπβίοπι. ΈΤΠε τεβοίίοη αραϊησέ ἴλο οχἰσίηο 
ἆεπποσταογ ἵς Ρτοπαϊπεηί ἴη αἲ (ας ἶ5 Ὀεδί ἴη {16 (ΠποιρῃΏί οἱ 
ἴπο Άπια, 

Γέννας απάετ ἴμεςε οοπἰΠοης, ψ(α ἀἰδεαιίςίασίίοη νγεἩ {11ο ασίαα] 
ΨΟΤΙΙΠΡ οἱ ἀεπιοσταςγ Ρετναάϊης αἱ με πποτε ἰπίε]]ρεπί οἶτο]ες, 
απά απάετ {Πε ἱπρεπάίης ταῖη οἱ {Πα ρτοροτίεἆ οἶαςςος ΊΠοϱ Ῥθτο. 
ΒΥ Ώο οοπίππαποε οἱ ἴπε ννατ, ἴλαί ἴπε Ῥρτοροδίίοη  Ἱπμείοι οἱ 
οᾶπιε ἴτοπι ΑΙο]ρίααες {ΟΥ α οΏαηρε ἵη {Πε σονθτηπηεηί. 411 5.0. 
ΤΠε τεςι]έ γνας {πε Ἐενο]αίίοη οἱ 4ττ, πΠίοἩ Ῥαΐ {νο Έοιτ ἩἨπη- 
ἄτεά ΙΠίο Ῥοψετ. ΤΠ πιονεππεηί γνας δαρροτίεά Ὦγ (ο Ῥεςί απά 
ψ]ςεςδί ΠπεΏ 1Ώ {6 σίαΐς. 

Ῥιΐ ενεΏ Τη 15 ῬτεΙππΙηκτγ δίαρες {λε τενο]αοη Ῥείταγεά δἱρης 
οἳ {αί8ὶ νεακηες. ΊΤΠε Ποποταδ]ε απά ραϊτίοΏο ΠΠΘΏ ΑΠΙΟΠΡ ἴμθ 
ἱεαάεις αἱ]ογγεά ἴπε Ποί-πεαάεά γοιΏρφεί πἹεη {ο {ακα ἴ]ε Ἰεαά ἵη 
ρυίήης ἆονη ορροβίιῖοηπ. Μοτα {παπ οης ἀαπιοσταίῖςο οΡΡροπεπί 
8 α5δᾶαρκιηαίεά, απά α Ῥο]ίογ οἱ σεποατα] {εττοτίδτη ἵνα {οἱἱοιγεᾶ, 
α5 ἴπε εαδίεδί Ώιεβῃς οἱ οἰδατίης Ες ΊναΥ {ΟΙ ἴἶιο ΠΘΥ πιονσπιςηί. 

με τενο]αΠοπατγ Ρονετηιηεπί οΏσε δεί Ἡ1ρ, ἵξ Νας ἱπονίίαδ]ε 
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ἴΠαί {ωε οοπηίτο] 5Ποι]ά {811 51 πιοτε Ιπίο {πο Παπάς οἱ {Πε ΄ ρίας- 

ισα] Ροἱβοίαης.”. Τηπο εχἰδίεησε οἱ α υε][-οιραηπίζεά 5Υ5ίεΠΙ οἳ 

Ρατίγ οἶαρς επαρἰοά {Ππείτ Ιθαάετς ἴο 5εί αδὶάε Ίο τερτεβεηία!ἶνε 

σονετηπηεηί {Παῖ ἴπεγ ηαά ρτοπηϊςεά. 

Της {αἴἶατε {ο γη {Πε Πεοαί {ο ἴἩο 5αρροτί οἱ ἴπε ΠΕΝ Πιονε- 

πιεηί {Πτθι {πε αγὶςδίοοταίῖο Ιεαάετς Ιπίο Ρτανε ἆαπσετ, {οι ἴΏετα 

Ῥαηρειφοί 35 ΕΥΕΤΥ τεᾶδοη ἴο [εατ α 5αοσεςς{α] ἀεπιοοταίῖο Τε8ςΟ- 

νο παν’ Που. Τῃο Ιεαᾶεις, ἱηδίεαά οἱ πιεεῖτπρ {Ππὶς ἆαησετ ὮΥ 

Εονοτηπιοπέ σαττγίηρ οί (λαῖτ δατ]ίετ Ρῥτοπηίδεδ, απά 5ο ἀτανίης 
ἰοσείπετ {πο γΏοίε Ῥοάυ οἱ ο«οπδεινα!ίῖνε οἱΙζεης, τηαάε πε {αΐα] 

Πηϊδία]κα οἱ νυιτωάτανηρ ποτε οἱοςείγ 1Πίο ἐλεῖτ-οΏ 5πια]] τοςΡ, 

Έχραβοποί  ἀαπᾶά 5εεΚκίηρ {πεί Ῥειςοηα] 5α{είγ απά ἴπε 5αρροτί ος 

ἴπο Ἰεβά6τ5 {Πεῖτ φονετηπιεηί ὮΥ Ρίαης {οτ α ἱτεασΏετοις 5υγΓΘΠάΕΙ 
οί {με οἵίγ {ο Ρρατία. 

ΤΠεϊτ αἰειωρί γα5 (Ππινατίοά οΏἰγ Ἱαδε 1Π Ώπιε ὮΥ ἴπε Ρρτοπιρί 

ΔΟἴ1ΟΏ οἱ οπε οἱ ἴπεῖτ ΟΝΏ Ῥατίγ, ΤΠΕΤΑΠΙΕΠΕςΣ, Υπο 

οτραηΙζεά α τενο]ε αρα]ηδί ἴπε Ἱεαάει» οἱ ἴπε Ἐοιτ 

Ἠαπάτεά νηΠῖη {Πεῖτ ΟΝΏ ΏΠΊηΡετ, απᾶά 5αοοεεάεά ἵπ Ῥτίηρίης 

Τ10 πιοᾶϊποᾶ Πίο Ῥοιεί ἴπε τεα] «εοΠςετνα(Ίνε αΓΙδίΟΟΤΑΟΥ, αππᾶετ α 

Δπςίοοτᾶου Ἱπαιτεά ΠαηοΠίδε αἱοπς {Πε πας αἲ Πτςδί ρτοροξςεά ὮΥ 

ἴΏ6 τε[οτΠ]6ί6. 

Ῥαΐ ΠΟΙΝΗ {πε Πεεί απάετ 15 ἀειιοσταᾶο Ιεαάεις Ψοη α 5ετῖες 

Έὴς ἅθπιο- Οἱ Ὀτ]Παπί ν]οίοτίες οΏ ἴπε Ηε]Πεδροηί, γυΠίοἈ 5ο 

οταζίο Πεεί {πτπεά {πο Ώάο οἱ {εε]ησ αἲ Ώοπε {ῑπαί 1 5οοΟΏ 

ονερί ΑΝΑΥ ἴπε πιοάρταίε αἀπηϊηϊςίαοη οἳ ΤΠείαπεηθς απά 

τεςίοτεά ἴΠε οἱά ἀἆαεπιοοταίϊο οοηςΏαΠοηῃ. ΎΤΠε αἰεπρί αἲ α 

Ῥορίοιαίίοα ΤΕίΟΙΠΙ Οἱ ἴπε ἀεπιοοτᾶογ Ίνα αἲ απ επά, απά (πε 

οἑάεπιο-) Ώεπιο5, Ιεά ὮΥ (Ἰεορποῦ, α ἱγρίσαὶ άεπιαβορας, Υα5 

πα αβαίΏ η οοπηρ]είε οοπηΐτο]. 
ΈΟἵ 5ἰχ 76815 (41ο-4οῇ) ἴ]ε ἆεπιοσταςογ Ψεηί οἨ α5 οἱ οἰά, 1εά 

ΠΟΥ ὮΥ ΟΙ6ορΠοΏ, Πο ΡΥ Αἱοϊρίαάες, ---- εΙοοπιεά Ῥασἷ {ο (πε 

1αβέγθαι ΟΙΙΥ 5 {Ἡε Ιάο] οἱ {πε Ῥεορίε, οπΙγ {ο Ῥε τεραάϊαίεά 

ο έπθ Ίνα οἨη Πὶ5 Πτεδί τενθιςε αἲ 5ε8, ---- ἴπεη ]εά ασαϊη ὮΥ Ο1εο- 

ΡΏοπ απά Πὶ5 ταᾶϊσοα]ς. ΑΙ οἳ ιο 8Ώαςδες οἳ {πο ἄἆαεπιοοίαοὗ είς 

οΏσε Τῃοτε Ίπ 11 θνΊης. ΤΠο άεπιβροσαες αἰίαοκεά {πε πιοάεταίς 

ΤΠείαπιεηΏος 
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απά οοηςδετναίϊνε 5αρροτίεις οἱ ἴπο Εοιτ Ἠαπατεᾶ, απά Ἱπῃισοίεά 

Ἡροῃ ἴπεπι ῬαπίδΏπιεπί Οἵ οοπΠδοβίοη ο{ Ῥτορετίγ οἱ ἀἱδπαπςεβίςε- 

πιθηί; αἀναηίβρεοιςδ Ῥεᾶος Ρίοροςαἰς {τοπι ῶρατία Ίετε τε]εοίεά ; 

νὶ]οίοτ]οᾶ5 4η Ῥαΐϊτιοῦο ρεπεία]5 Ίγετο Ῥαί {ο ἀθαίᾗπ απάςτ {με Ποί 

αΏςσετ οἱ ἴπε ροριίαςς αἲ {με Ίο5ς οἱ {ῑιεῖτ Ππιεπάς ἵπ {Πε δίοτπη οῇ 

ἴπε Αιρίηάδαε (496); απᾶ αἲ Ἰαδί ἴίμε Βθεί ἵπ υΠ]οὮ Παᾶ Ῥεεῃ 

σίαἷκες, ὮΥ οηε 5αρτεπις εΠοτί, {πο ]αδέ τεδοΆτοες οἱ {Πε ΙΠΙρονεί- 

Ίδηθεά οἱ Ίνας Ἰοδί αἲ Αερορδροίαιηϊ --- Ῥείταγεά Ὦγ {πα (τεᾶς[μετγ 

οἱ {πε Ιποοιηρείεηςσε ΟΕ 1ΐ5 σοηοταῖδ. Απά 51 {πε ταάἶσα] ἆείπιο- 

οταί]ο Ἱεαάεις τε[ίαδεά {ο {α]κ οἱ Ῥεασαε. Τί να5 οηπΙγ πει {πε 

Ῥε]οροπηεδίαη Πεεί Ιπάετ 1ηδαπάετ Ὠαά εἰοδεά ἴπεῖγ Ἠατροι, 

απά ἴπε Ἰαπά {οτοε Ὠαά Πηονεά ἵπ ἆροῃπ {πε 5αρατῃς οἱ ἔπε οἱίγ, 

ΑηΏά πΏεπ Ἠαάπρετ ας Ῥεριηπίηρ {ο τος Πατά προη {Πειη, ἴμαί 

ἴΏε οοηξεινα νε εἰεπιεπί 5αοσοεεᾶεά ἵηπ ππαΚίης Ι{δε]{ Πεατά, απά 

Ἱ5δ Ἱεαάετ, ΤΠείαπιοΏες, ας οπίταςίεά νΠίῃ περοβαίοης {0 

Ρεαοθο. 

η νε δαττεπάςετ οἳ τε οι {ο Βρατία ἴἶο Ρο]ίεσαἰ 5ἱεααίίοη 

πΝα5 εηΏτεΙγ ο«παπρεά. ἸΠείπετ οἵ ποίῖ ἴπε {ΕΙΓΠ5 Οἱ 5ΗΤΤεΠάεί 

Ιηο]αάεά {ο εχρτεςς Ρτογ!δίοη ἐἶλαί πε 4εΙΠΟΟΙΑΟΥ Ῥε βρε ος 

εί αδιἀε, 1{ Ίγας οθτίαϊη]γ πο Ρρατί οἱ {ιο Θρατίαη Ρτο- {πο 5τ- 

ΤΑΠΊΤΙΘ {0 Ίθανε ἴιο Δίλεπίαη Ώ6πῃος, ΥΙ(Π 1ΐ5 απγιεἰά- Σ21ᾶ6ς 
ἵησ Παϊτεά οἱ Θρατία, αηγίΠίηρ οἱ 15 οἷά Ῥρονψετ. Ἡ ἵας {ΠΠ 

ἀπάρετσίοοα Ρείνεεπ {πο ατὶδίοοταο Ιεαάετς απἆ {1ιε Ὀρατίαης ἴπαί 

ἃ ΠΕΥΨ 5ονετηπηεπ{ γννα5 {ο Ῥο 5εί τρ, ΝΏϊοῃ 5Ποι]ά εχε]αάε (πε 

Ίη8δςες ΠΟΠΙ Ρο] σα] Ροιγεί. 

Ίλ/πεη {πο Δρατίαη 1ραπάετ επίετεά {πε οἱ αροη Τί δυττεπάετ, 

Ἡε Ῥτοιρῃί νι Πίπι α Ῥοάγ οἱ εχ]εά Αίεηίαης, ΙΠΕΏ 1ο Πας 

Ῥεειπ Ῥαπίσμεά {ος {Πεῖτ 5αρροτί οἱ {πε βονετηιπεηί Οἱ Ἠ ο εοχρῖον 

ἴιο Έους ἨΠιπάτεά, απᾶ ΝΠο ΠΟΥ δίοοά απάετ Τε ο οχΙ]εᾶ 

ἀεβηῖίς Ρτοϊθσβίοη οἱ δρατία. ΤΗΕΥ αἲ οηΏσα ηπίεεά οἡβτοις 
Ψ(Ώ πα ατὶςίοοταίξίο εἰεπιεηί {η [6 οἵίγ ἵπ Ρρετίεοίηρ ατΓαηΠβΡεΙηΕηί5 

{ΟΥ α ΏΕΥ ατὶδίοοταίϊῖο τενο]αοηῃ. ἜΤπο οἱά Ρρο]εσαἰ οἶαὮς νετ 

τοοτραηΙζεᾶ απάετ ενεη πιοτε εβιοϊεπί οεηίτα] οοΠηίτο]; ἴῑπε εχίτειηε 

οἩρατοῃς, απάετ {Πε ]εαά οἱ Οτίᾶας, πιβάς ΟΟΙΩΠΙΟΏ ο815ε ψηία 

{ως πηοάσταίε {βοβοτ οἱ ΤΠοεταπιεηΏες5; αηΏά ΠΠαΙγ, 5αρροτίεά ὮΥ 
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Ἰ ΥδαηάεΙ ΤΠ ΡΕΙ5οη, {ΠἩ6εΥ οαττιεᾷ {πτοιρ], νπλοαί νιοίεησε, α οΟΠΙ- 

Ἐθιαῦ]]αι-  Ρἱείε τενο]αίοηῃ. ΝοπιίπαΙγ {λε Ῥοδτά οἱ ΤΗἱτίγ «οπι- 

πιθηί ΟΕ {πε ΙΠΙΡΘΙΟΠΕΤΕ ΜΠο Ίετε αρροϊηπίςα Ἡείε {ο ἅτανν 1ρ α Ώενν 

ος οοηςΏ(αίοη απά ἴο αἀπιϊπῖςίετ {πα σονεγηιηεηί ΟΠΙΥ 

απ] {Παῖ δποι]ά Ῥο αἀορίεά, Ῥαΐ ἴπ {αοῖ ἴΠ6εγ Ῥθ6σαπις αΏ ἱΤθδροη- 

5ἵῬ]ε βονετηΐης Ῥοατᾶ, νΙίΠ α φεηαία επ{ἰτε]γ 5αΏδεινίεηί {ο {Πθπῃ. 

Τηε ρορι]ατ οουτίς αΏᾶ {πο Ἑσο]εδία, {πε τεα] θἰτοπσλοὶάς οἱ ἀΕΠιο- 

ογα{1ο ῬοΨετ, Ψετο αΏο]ςηεά οαίτὶσηῖ. 

ΤΠΙ8 πενν οΙΙβατοΏΥγ οἱ 4οἡ ν.ο. γγᾶς ἴ]ας 1 Ρρατί τΏταδί αροη {λε 

οΙί Ὦγ δρατίαἩ ἀἰσοίαίοι, απά Ίνας ἵπ ρατί ἆπε ἴο ἴπε αἰζεπιρί οἱ 

ἴπε τείατηεά οἡρατοῃίσα] εχί]ες ἵο 56οιτε (λείτ ονΏ δαξείγ. Ῥαΐ 

Ῥεγοπά ἴπεδε «αἰ565 Ίνα5 α τεα] τενῖνα] οἱ {Πε οἷά ππονεπιεπί οἱ {6 

Ιη{ε]!σεηί απά 5αΏςίαηίία] οἱ ήζεης {ο τά ἴπε οἰίγ οἱ {πε αΏαςες οἱ 

ἴπε ταάἶσα] ἀεπιοοίβογ. Ὀοπβίεςς 5οππε οἳ ἴε δαρροτίετς οἱ {πε 

{οτπιετ οἱἱρατοῖγ Ὠαά Ἰοδί πορε οἱ τείοΓΠα, ηαά Ῥέσοιιο οοηνίησθἆ 

ἴΠαί α Ππηϊίεά ἀεπιοσταογ Ίνας ἱπιρταοίίσαβ]ε, απά Ἠαά ἀεοίάεά {ἶιαί 

ἴπε εν]]ς οἱ {πε οἰά ἀεπποσταογ γετε ]ε5ς ἔἶναπ {οβδε οἱ αΠΥ 6ονετῃ- 

πιεηί ΥΏΙοΏ οοα]ά Ῥε δεευτεά 1Π 1 Ρρίᾶσοθ. Βαίῖ ἃ Ίατσο Ῥοάγ ο{ 

Ποηεςί οἰζεηΏς 5αρροτίθά {1ο ΠΘΝ πιονειπεηί, εχρεοίηρ { ἴο τε- 

σα]έ, ποί ἵπ 4η ο[ρατογ αἲ αἲ], Ῥαΐ ἵη α ἀεπιοστασὗ πηΙὮ {αηςμίςα 

Πες {ο {πα {μτεε πρρεΓ Ρτορετίγ οἰαδςες.ὶ 
Ῥαΐ αἱπιοςί {Ποια {Πε φίατί ἴηο ηδν αἀπα]ηκίταίίοη {ε]] απἆςτ τς 

οοηίτο] οἱ 1 ΟΝΏ Ἱοτδί εἰεπιεηί5, ἴπε τείατηθά οχῖ]ος οἱ ἴ]α 

οημίας εχίτειηε οἱρατο]Ώίσαἰ {αοΐοη, 1εά ὮΥ ΟτΙίί85. Ἐοίιτη- 
ἀραίηςέ ἵης Ὦ ἴμε πιοςδί ν]ο]εηί Παίτεά οἱ ἴπε ἆεπιοσταογ 
ΤοΙπιεΠΟ5 γγ]Ιομ Ἠαά Ῥαηίσιοά Ώϊπα, Οτίπας οοπάμοίεά {ο α- 
Πληϊδίταίοη 1Ώ ἄϊδγερατα οἱ αἲὶ τὶρ]Ώίς οὔ ρεἵδοη απάἀ Ρτορετίγ. Α 
πηΙΠΟΠΙίΥ, Ίεὰ Ὦυ ΤΠεταπηθηςς, αξεπιρίεά {ο δίαπᾶ αραϊηςέ ἐς οτίπι- 
Ἠπίιςαπᾶ  1ΙΠ8ἱ εχετοῖδε ΟΓ Ῥονετ, α5 ΄ΤΠΕΙΑΠΙΕΠΕς Ὠαά 5ποσεςς- 
τεζυτη οἳ [αγ είοοά αραϊηςί {Πε αΌιςες οἱ {νε Βου Ἠππάτεά ; 
ἕλο ραΐττιοί ης ιο αἰοπιρί {ςά, απἀ ΤΠεταπιεηος Ἰο5ί Πὶς 

1 ΤΗ]6 γνας εν]αί (πο ΤΗϊτίγ Ρτοίεβθεά {ο Ἠανο ας [είν αἶπι, απά {πα [αοῖ 
ἴμαί ἴΠπεγ Ἠαά ἴμε 5αρροτί οἱ 5ο Ιπίε]ίσεηί απά ρα[τ]οξίς α Ῥοᾶγ α5 (πε Ιζηἰσλις 
Λο ἴμαί πιαηγ οἰίσεῃς ηαά οοπβάεηοο {η ἐλεῖς ρπχροςθ απ αὈ1Π{γ ἴο οὔΓΤΥ 
οαί ἰπεῖς Ρτοπηῇδθ. 
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Ἡήδ. Τποα {αοᾶοηι οἱ Οτί(αςδ ραδῃμεά οἩἳ, (ωτονίηςρ ο αἲἱ Ρτείεηςε 

οἱ ταίοΓΠι, απά ἴοοξκ {οτοῖρ]α Ῥο5δεβδίοη οἱ ἴπε οἱ, ΚΠπρ οἵ 

εχρε]]ίηρ αἲ] ππο ορροδεά ἴπεπι. πε τεδυ]έ ἵνας {πε τα]]γ οἱ {πε 

ἀεπιοσταίϊςο εχί]ε5 απάες ΤΏταδγΌα]ας, αΏά {Πε τεδίοταΊοη οἱ ἄετηο- 

οταίῖο σογετηπηεηί. 

ΤΠε οἴτασρ]ε οἱ {πε εχἰ]εά ἀεπιοοταίς ἴο γη ἐπεῖτ τείατη παά 

ῬτοισΏί {ο {Πε {οηί α ἀεπιοσταῖίο Ἱεαάετ οἱ ἴπε Ῥεςί ρε, ΤΗΓΕΡΥ- 

Ῥαΐας. Τε ἵνας {οτίαπαίε {οι ἴπε τεδίοτεά ἀΕεπιοσΓᾶοΥ 
: ”-- . ΤΗμταδγρυ]ας5 

ἴπαί 1{ γνας ἴο Ὀεσίη 15 που οαἵ66Σ, ποῖ ἀΠάεΙ πἹεΏ οἱ 

πε Ο]εοη-ΟἰεορΒοἨ Ρε, Ὀαί Ιεά ὮΥ α π]αΏ οἱ τεα] Ῥούετ, οἱ Ότοαά 

νί6ν’5, απά οἳ απαπεςδΠοπεᾶ ραϊτιοβςδια. ἽΤηταδγου]ας δαν’. ἴπαί 

πα Πτδί ΡτοβΙειη οἱ {πε Πεν σονετηπιεηί Ίνας {ο Πεὶρ οοηςειναίῖνε 

απἁά ἀεπποοταῖ ἴο {οτσεί ἴμε Ῥἱοοάγ αἰίαοκς απά τερτίδα]ς οἱ ἴπε 

Ραςί εἰσΏί γεατς, αΏά {ο Ῥοιδιαάε ἴπε' ΙοΏηρ-5εραταίεά {αοίιοης {ο 

ηπ]{6, ΙογαΙΙγΥ απἀ σεΏετοδΙγ, α5 οπε Ῥεορ]ε. πε αΠ-  Ίῃραπι- 

ποςίγ Παά Ρτονίάεά {ος {Πο εχο]αδῖοπ Οἱ ἔο εχίτεπιο ἨΠεδίγ 

οἰίσατοὮς {τοπη {πο οἵ(γ, {οτ ἴπε ρεαοεαΏ]ε νηπάτανγα] ἰο Ἠ]εαδίς οἱ 

εἰ] νο Ῥτείεττεᾶ {ο οαςδί ἵηπ {Παιτ οί ψητΏ ἴπεπα, απά {οτ {6 απιρ]ε 

ΡτοίεοΏοη οἱ ἴποςθ ο{ {Πεῖτ {οτπιεΓ 5αρροτίεις ο ετε τεαάγ ἴο 

τ6δάΠ16 {Πεῖτ αΠ]ερίιαΏοε {ο {ς ἀεΠΙΟΟΤΑΟΥ. Τήηταδγρα]ας’5 ρτοΡ]επα 

ΏΟΥΝ Ίναςδ {ο Ρρετςοιαάς ἴπε οχοϊίαῬ]6, Ραςδδιοπαΐε Ῥεορίε {ο αΡίάε 

{[αΙ(Ώ{α]1γ ὮΥ ἴΊιεςε Ίετπις ΟΓ αΠΠΠΕΣΙΥ, ἴο να πρ {ο 15 δρ]τιί ας υε]] 

ἃ5 1ῖς ]είίετ. Απά {Πῖ5δ ας πο 685Υ {αδκ: οχῖ]ες οἱ ἴπε ἀεπιοοσταῖς 

Ο8Ώης Ὀαο]λ {ο νε διάε ὮΥ ο1άε πλ ππεη νο Παά αοθϊνεἰγ 5Ἡ)ρ- 

Ροτίεά απ αἀπ]πιςίταίιοΏ ὙΥΠΙΟΠ Παά πωιτάετεά Πιεῖτ Ῥτοίπαις, 

οοπβσσαίεά (λοῖτ Ρτορετίγ, απά ἀπνει ἴλεπι απά (εί [αηί]ίες 

Ποπιεί]θςς Ἱπίο {οτεῖση οἶες. Τί Ίνας Πατά {ο 566 ἴπεςδε ππεπ οἱ 

με οΙ{γ Ρρατίγ Ηνίης απριαπίςσμεᾶ, Ῥτοδροετοις, Ρροββεςςεἀ οἱ αἲ] (πε 

τισῃ{ίς οἱ οΙΙΖεηςδΠΙΡ, αηπά σταάια]]γ τεςιηῖης {Πεῖτ ρίασες ἵπ ἴπε 

αἀπαϊπὶσίταίῖνε οἤ]οες ΟΥ ἴἩε Φεπαΐε. Ένεη Ίο ρτεαί ἵηβπεηςε οἱ 

ΤΏταξςγΡα]ας Ίνας ποῖ 5αβποϊεπί {ο Ῥτενεπί αἰίασοκς Ιπ {Ώε οουσίς 

Ἡροῦ {ΟΙΠΙΕΓ Ώ]επιρετς οἱ ἴπα οΙίγ ραΓίΥ. 

Οπε οἱ {ο Πτςί οἱ ἴλεςο αἰίασ]ς οαπ1ο {ΠΟΠ Τδίας Π]πηδε]/. 

Ἐταίορίπεπες, {πο ππετηΡετ οἱ {πε Ῥοατά οἱ 'ΓΗΙτίγ νο ἵνᾶς ΟΟΙη- 

πιοηΏΙγ Ῥε]ενεά {ο Ῥε Ἰεαδί οοτηρτοπιϊδεά ΒΥ ἐπείτ οτίπ]ες, Υεη- 
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(πτεά {ο ἴλκε αἀναηίασε οἱ α φρεσίαὶ ρτονὶδίοη οἱ {πα ΑΙΩΠεΡΙΥ Ὁν 
1γαίαθ!ς ΙΥΠΙΟἨ ΑΠΥ ΠπεΙΙΡετ Οἱ {αι Ῥοατά παὶρηί τοπιαῖη ἵπ 
Αίοκοα Ίπε οἵίγ Η Τε ψοι]ά καρποί {ο (λε τερα]αγ αοοοαπίηρ 
Ἀταίοσίιοπος (0γ Γὶς οοπάιοί ἵη οβῖσς, 1ηδίας, νηοςε Ὀτοί]μοι Ιαά 
Ῥεεη αττεδίεά Ὦυ Ἐταἰοδίμεῃες ἴπ Ρείςοη, πΠεη Πε παἰσ]ιί, Ρετῃαρς, 
πανε Ρτενεπίεά Πὶς ἀεαίμ, αἴασκεά Πίπι ἵπ ἴλαο σουτ οἱ ας- 
οοιΠΏΠΏΡ (ΏΡρεεομ ΧΗΙ, φαῖοί Ἐαήοφέλελες, 03 Β.0.), απά πηαάς 

"ενετγ εβοτί ἴο ατοἈςε ἴπε ΠοδΗ{γ οἱ ἴἶε Ί11γ αραϊηςί {1ο οΟΏδΕΙ- 
γαῖνε ΠπεπηΡετ οἱ ἴῑα Ἰαίε σονετπιποηί,. Ίς ἆο ποί που έλα 
οπίοοιηε οἱ {πε ἰτία], Ῥαΐ 1ὲ ἶς Ρρτοραδίε (αί {με οοηδεινα{ῖνα Ἱῃ- 
ἤυεποε ἵπ {Πε 41Υ νγας σίτοης εποισ]ῃ {ο τοσίταῖη ἴπθπι ΠΟΠ] ίακίης 
ἴΏε νεηρεαηςσε {ΟΥ Πίο 1 Υδία5 ριεαάεςᾶ. 

ΦΟΠΊε {ητεε γεατς Ιαΐετ ],γδίας γνας ειπρ]ογεά {ο υπο α «ρεεςᾗ 
{οἵ α διΏρίαηί]α| οἴξϊσει νο ῑαά Ῥεεηπ α δαρροτίετ οἱ {μθ Τη]τίγ, 
πο β]ασ]ς 8Ώά ΥΠΟ Ίνᾶς πο’ α οαπάϊάαίε {οτ ο[ῇσο. ες ννας 
θρεεομοςΊπ αἰίασΚεὰ αἲ Ἠ]5 δοκιμασία οἩ ἴπε στοιπά {παί ἴλς 511Ώ- 
ο... Ῥοτίετς ΟΓ ἴΏε οἩΠρατοβγ οιρΏί {ο Ῥο οοπφἰἆθτεά Ιπείί- 
οἱ ἔἈθτενο- δἱΡἱε {ος οἥΊοε ππάετ {Πε τεςίοτεά ἀειποσταογ. 1 /5ίας 
ος (ΘρεεομΧΧΝ, 4βοῶρία, «.4990 Ε.Ο.) Ψατης {Π6 ἆεΙΠΟΟΤΑΟΥ 
ἠλαῖ 5πΏ α Ῥο]ίογ ν]] οπΙγ Ῥετρείααίο ἀῑνίίοη απά θα]κθη ἰΠθὶγ 
ΟΝΏ αἀπα]π]κίταίοῦ, απά Πε νὶσοτοις!Ιγ αἰ{αο]ςς ελα ρεῖίγ ρο[Ποἶαηῃς 
πο ατε (πγίηρ {ο 5τ αρ Ρατίγ δε α5 α πιθαῃς οἱ 1ηαΙΠίαΙηΙηρ 
ἴΠεῖτ οΨΏ ἀπγγοτίΏγ ]εαάειςΠΙρ. 

Ὀλοτί]γ αἴτετ (πῖς Τδίας ννας τείαϊπεά ἴο ῬΙΘΡαΤε α 5ρ6θο] {ΟΥ 
ἴπε Ῥτοδεουίίοη οΓ ΝΙοοπιαση15, οη {πε ρτοιπά οΓαπ]αςήβαΡ]ε ἀε]αγ 
ΙΏ οοπιρ]είίηρ α τενὶσίοη οἱ ἴπε Ίαν, {οἵ γΠίοἩ Ἡς να α ερεοία] 
ΟΟΠΊΠΙΙ65ΙΟΠΕΤ. 1)5ίας ἵη {πὶς «ρεεοΏ (ΧΧΧ, Ασαζηοί {ντεοπαε/1ς, 
3990/85 Ε.Ο.) πηᾶΚες αηΏ ἱποϊάεηία!, Ραέ 5ετίοις, οματρο ἔ]ιαί Εἶιε ἀε[επά - 
απΏί ηαά Πε]ρεά Ρανε {πε ν/αγ {οτ τε επαὈΠςμπιεηί οἱ ές ΤΗτίΥ. 
Ἠε ἴμις ίτῖες {ο τεγίνε {ε οἱά Ῥιέίετηεςς, {οἵ ἔε αἀναπίασε οἱ Ἠΐς 
ο[εηί, ἵΏ α οαδθ ΨΠὶο] Ὠας ΠΟ οοΏηΏθοίΙοηΏ ψΙ{ῃ ἴπς δνεηίς ος 404. 

ΑΡοιί έλα 6απιε {ἶπιε Ἶε γνας επιρ]ογεά {ο τῖέε ἔἶλε ΠπιαίΠ 5Ρεθο]ι 
[οτ {πε Ργοδεοπίίοη οἱ Αβοταίας, α Π]8η Οἱ 5ετν]]ο οτἱσίη, γ]ο Ἠαάᾶ 
τεοεῖνεά οἰΖεηδΗΙρ {οτ 5αρροδεά 5ετνίσας {ο {λε ἀΕεΙΠΟΟΤάΟΥ αἲ {λε 
Ππιο ΟΓ ἴπε Πτοί ο[ρατοἩγ (ΒρεεοἩ ΧΙΠ, Αραΐηοί σογαίως, ς, 
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3498 Ε.ο.). Ῥεΐοτα {πο εδιαὈΗςμιπεηέ οἱ ἐἶε ΤΗΙτίγ, Αροταίας Παά 
ΥΥΟΙΏ ΑΙΥΑΥ {με Ίϊνες οἱ οετίαϊη Ῥτοπιϊπεπί ἀεπιοσταίῖο ορροπεΏηῖς 

οἱ ια πιοναπιεηί. Τε ἶ5δ πού ρτοδεοαίθά ὮΥ {πε {απιϊ]γ οἱ οηε οἳ 

ἴμεςε νἱοίῖπας, αΏά 1γδίας πιαΚες ενετΥ εΠοτί ἴο εχοῖίε ἴΠε αΏβετ 

οἳ {6 Ίάτγ ασαἰηςί {Πε 'ΓΗΙτίγ απᾶ αἱ οἱ {πεῖτ {οοῖ. Τπε ἀείεπά- 

απηὶ να5 ΡΙοῦαΡΙΥ σι]{γ εποιρῃ, απᾶ α Ῥο]Ώσαἰ αἀνεηίατετ νο 

ἁθεεινεά Πε] πιοτογ, Όπί 6 τνας {ἰτ]γ απάετ ἔλε Ρτοίεοίίοη ο τε 

αΠηΠοΣίΥ, απά {πε αἰίαοἷς αροΏ ΠΩ ἵα5 α Ώηεπαος {ο ἴΏε ΠΒΓΠΙΟΗΥ 

οἳ (νε τειη](εά {αοίοης. 1δία5, 45 α ραῖά αἀνοσαίε, γα5 ατοιδῖης 

Ῥαβοίοης Πίο Παά ῬΏεεη αἰαγεά οπ]Υ ὮΥ ραϊθίεπί εΠοτί, απά γνας 

οποιίησ Ὠϊπιςε]έ α Ῥείίετ ρ]εαάετ (Παπ δἰδίε5ΠΙΒΗ. 

ΑΡροιαῖ ἴπὶδ Έπιε Ἡςδ ἩΨτοίθ αποίμεί 5ρεεσοὮ (Ώρεεον ΧᾱΧΧΙ, 

Αραΐζιοσί ΑΛΙζοπ, ς. 395 Ε.ο.) {οτι α ο]εηί γο να5 {ο αἰίαο] α ΠΊΒΗ 

πο .ηαδά Ῥεει εχῖ]εά ΡΥ ἐἶε ΤΓΠϊτίγ, Ῥαΐ πο αῑά ποῖ {αα 4β αΤΓΠης 

ψη{ ἴἶια οἴπει εχῖ]ες {ο 5εοατθ {πε τείατη. ΤΠϊς πιαη ΡΗΙ]όη ας 

ΏΟΝ α οαπάἁαίε {ος {με θεηαίθ. ἸΜοςι οἱ Τ5ια5’5 ἁίίαοἷ 15 Ῥαδεά 

προη Ῥη/]οπ)5 {α]]ατε {ο Πεὶρ ονετίΏτου {Ἡε ΤΗϊτίγ. ΊΤΠε αρρεα] 15 

{ο ἴπε οἷά εππαΠες, (ποιρΏ Ῥτοδδεά Ί65ς [οτοΙβΙγ {8η 1Π 6οίπε οί 

{πε οίΏεσ 5ρεεςῄες. 

ΦΟΙΠ6 γεαΙς5 αεί {πεςε αἰίασοἷςς Ίο Πηά Τ5ία5 οἩἨ ἴἶα οίπει 5ιάε, 

υΠίηςρ ἃ 5ΡεεοῇἩ ἵηπ ἀείοεηδε οἱ Μαπιίμεςς, α 7ουΏς ΚηὶρΏὲ ο 

να5 αοοςεὰ οἱ Πανίης 5εινθά Ιω {πο οανα]τγ οἱ {πε ΤΗΙτίγ (Όρεεςῃ 

ΧνΙ, Σο Δ{αμλεί/ς, 404-359 Β.ο.). ἨΠῖδ επεπιῖες ΠΟΥ 5εε]ς {ο 

οχο]αάε Ἠϊπι ποιω οΏ]ος οἩἨ {Πῖς στοαπά. Τη 5 εΚΙ]{α] ἀείεηδε 

Τροίας αἰπιοσί οπΏτεῖν ἴσηοτεν {πε Ῥο]είσαὶ Ρηποίρίο Ἰηνο]νεά, 

ΠΙΕΤΕΙΥ αρρεα]ῖηςρ ῬτίιεβΥ {ο ἴἶπο {αοί ἴ]λαί ΠΙαΏΥ οἱ ἴπε οδγαΙτγ οί 

πε ΤΗΙτίγ Παά αἰτεαάγ Πε]ά οΏιοε 5ίηος ἴΏε τεδίοταίΊοη. ΊΎΝε ατα 

ἀϊδαρροίπίεά {ο Ππά πο Ππαπ]ς ἀἰδουρδδίοη οἱ {πε ρο]λεῖσα] αεδίῖοη, 

απᾶ Ώηο αρρεαὶ οη ἴλα στοαπᾶ οἱ Πνίης αρ {ο ἴπο δρ]τί οἱ ἴπε 

ΑΙΠΏΕΡΊΙΥ. 

Τνεηίγ-οπε Υεα15 αἴτετ {νε {811 οἳ ἴἶπο ΤΗΙΤίγ, Τ05ία5 γ/α5 αΡαΙΏ 

εππρΙογεά {ο Ῥτερατε α 5Ρ6εοΏ αἰίαοξίπρ αΏ αοΏνε 5αρροτίετ οί 

ναί αἁπαϊπίκίταίίοη (Ώρεοσοι ΧΧΝΙ, 4ραΐποί Εταπάεγ, 352 Ε.ο.). 
Βναπάετ, απ ο[ῇσο-ο]άετ απάετ {πε ΓΗΙΤΙΥ, Ίνα5 πού’ α οαηά1άαίς 

{ο ἴἶε ατολοηςΗίρ. ΤΠ α νίσοτοις αἰίαοκ αροη Πίπω Τωδίας ππαΙη- 
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ἴ81Ώ5 {Πα 5αοὮ α πι8η οΠοι]ά ὃε εχο]αάεά ποπι οῇᾳσα, απά {]λαί Ἡε 

Ποιά Ῥε ρταίεΠα] (Παί ης 15 Ρρετιηϊίτεά {ο νοίε απά σἱί οἩἳ Ἱωτίες. 

Πε Ίαγς ἀἆονη {Πε Ρτιποίρ]ε {λαί {οςδε νο Πε]ά οὔμοε {η {πε οἷί- 

Ρ3ΤΕΏΥ 5ἱηοα]ά Ῥε αΡ5οιιαίαΙγ εχο]αάεά ἴτοιη οῄ]ος 1π {ο ἀἆ6ΠΙΟΟΤΑΟΥ, 

ἃ ΡτΙποῖρἰε ορροφεά {ο {Πε ΝΠο]ε 5ρϊπί οἱ ἰπα απιΏεςίγ, απά {ο ἴμε 

Θ4ΤΓΏεςί οοηνΙοίΊοη οἱ {Πα αΡ]εςί ἀειποοταίς ]εαάςτς. 

ΤΠε εχίαηί 6ρεεςῃες οἱ 1 δίᾳ5 ατο ΟΠΙΥ α {τασηιεηί οἱ 5 γγοτ]ς, 

απά ΡΤΟΡΑΡΙΥ σίνε οη]γ α ρατία] Ιάθα οἱ Π]5 αοἰϊνΙίγ ἵηπ οοηηεοΙοη 

ΨΠΙΩΏ ἴπε αἀεδίροης στονΊηρ ουί οἱ {πε τεδίοταίίοη οἱ ἴμε ἆθπιος- 

ΤΟΥ. Ας α {οτείρηετ Τ,γδίας ηαά πο ἀῑτεοί 5Ώατε ἵΏ Ρο]έίο», Ῥαΐ ας 

8Ώ ανοσαίε, υτίάηρ δρεεεῃες {ΟΙ οίμετς, ηε πας α δίτοηρ Ιπῄάεποθ. 

Έτοπι {μα εχίαπί 5ρεεσε[ῃες ἴί ποπ]ά αρρεατ ἴλαί Πΐς Ιπῄπεησε ας, 

οἩη {με νΠοΙΕ, αρα]ηςί {Ώε ΠαΤΠΙΟΠΥ ΟΕ {λε οἷά {αοίῖοης ; ἴπαί, ννΏ]]α 

Πς Ῥεη ἵνας οοσβδΙοπα]!Υ αἱ ἴπε φετνῖοξε οἱ Ίπεη οἱ ἴπε οἵγ ρατίγ 

υη]ας{]γ αἰίασκεἄ, γεί Πὶ5 πηοςί Πεατίγ 5ετνῖος γνας τεπάεταά 1π 5δε]- 

Ίηπς τενεηρε οἩἳ {πε απὶδίοοταί. Γπετε ἶ5 ἵπ ἴηεδε «ρθεσ]μες το 

51η Οἱ Ίαϊρε, Ὀτοιά ροββσα] νίεννς, οἱ α ϱταςρ οἱ ἴε τεα] Ίδειες 

Ἰηνο]νεά, οἵ οἱ α στθαί ἀεσίτε ο 566 α αηϊεά ΑίΠεης. 



Χ1Ι 

ΤΗΕ «ΡΕΕΓ“Η ΑΑΑΙΝςΤ ΕΒΑΤΟΞΤΗΕΝΕΣς 

ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΠΙΟΝ 

ΤΗΙ5 5ρεθεοῖ Ίπας ἀε]νετεά 5οοῦ αἴτετ {πε ονετίΏτου οἵ ἴμε 

ΤΗΙτίγ, Ρτοβαβ!γ ἴπ ἴΏε αΠίΙπηΠ Οἱ 403 Β.ο. 1 1 8η αἰίαοκ προπ 

Ἐαίοδίπεπες, οΏ6 Ο/ {πο ΄ΤΓΗΙτίγψ, απ ἵπγο]νες {πε ἀἰδοιδεῖοη οἱ {Πε 

ιγηοὶς αἀππίσίταοη οἱ {λαῖ Ῥοάγ, απά {ο 8οΐηε εχ[εηί οἱ (λαῖ οἱ 

(πα Έοιτ Παπάτεᾶ, ἴμε οἱἱρατομγ οἱ 4τΙ Ε.Ο. 
Εταϊοσίμεηες παά Ῥεεπ ἃ 5ἀρροτίετ οἱ {πο Ώτοί οἩρατοβγ απά α 

ΠΠΕΠΙΡΕΓ ΟΓ {11ο 56εοοπᾶ.'.  ΕατΙγ 1Π ἴπε αἀπαϊιηΙδίταΠοη οἱ {Πε ΄ΓΗΙΤΙΥ 

Ἡς Παά 5οῖ {οηἩ ψὶ(Ἡ ομεις οἱ ἐλεῖτ παπιῦατ {ο αττεσί οθτίαίη τἰοἩ. 

πιθίῖσς. Τί {6ἰ {ο Είπα {ο δεῖζε Ῥο]επιατο]ας, 1γοῖας’ς Ὀτοί]ετ, νο 

νγας ἱπιππεάία{ε]γ ῬΡιΐ {ο ἀεαίὮ (88 5-25). Νε, αἴτετ ἴπε Ῥαΐ]ε 

αἲ Μαηγοβῖα (9Ρ11ΠΏ6, 493), Πποςί οἱ ἔπο ΤΠήτίγ τεῖτοά {ο Εεισί, 

Εταίοδίλθηςς, ΨΙΙΠ οπς οἴμετ οἱ {Εῑιαῖτ ΏάΠΊΡετ, τεπηαίπες 1π ΑίΠεης, 

(ποαρΏ ποῖ 45 α ΠπεΠΙΡεΓ οἱ {πε ηἙΙΥ ϱονετηϊηρ Ῥοστά οἱ Τεη. 1ῃΠ 

ες πα] απηηεςδίγ Ῥείπθεη ἴἩε Ώνο ραγίῖες 16ννας Ρτονὶάεά Εῑναί αΏΥ 

οπε οἱ {μα ΤΗϊτίγ νο ἵας νη]ηηος ἰο τσκ α Ἱπάϊοίαι εχαππαίίοη 

οἳ Πὶ οοπάισί α5 α 1ΠΕΠΗΡΕΙ οἳ ές Ἰαΐο αἀπαἰπἰσίταίῖοη πι]σ]ιί 

τοπηαίΏ ἵΏ ἴπε οἵίγ. Οὐιετνήδε αἲἰ Ίνετε ορ]ρεά {ο δεῖί]ε αί Ε]ειισίς 

οἳ τειηαΙη Ρετππαποπ!]γ ἵΏ εχῖ]ο Ἐταίοδίμεηςες, Ρε]αενίπρ ΠΙπαβε]{ 

{ο Ῥε ]ε5ς οοπιρτοπιΐδεά {παπ {πε οἴἶετς οἱ ἴπε ΤΗΙτίγ, νεπίατεᾶ ἴο 

γοπιαίη απά σαΏπηῖέ {ο Πΐ5 “αοοοαηίηρ.4 

1 Ἐοί απ αοοοιηί οἱ {πε ἔψο. οἩρατοᾗῖες, 566 Ιπίτοά. Ρ. 32 Π., απᾶ («Ἴτοῃ. 

ΑΡρρεπᾶ!χ. 

3 Ῥοχ {πε ἀοαοί{α] οἰαίπι επαί Ἡε ἵα5 α ππεπθεχ οἱ {Πε (επίταὶ Οζ οωταίεέες 

εμαί Ραππεά ἔΠε 5εοοπά ππονεπχεηί, 5εε οἩ ὃ 43: 

ὅ Ατὶςί, Αεοῤ. 442. 39. 6. ἃ 

ἁ Πε οΏιοε ἴμαί ἴπε ΤΗΙτ{ ηαά Πε]ά γγας ποπηΙπα]]γ ἐλαῖν οί Ῥυγγραφεῖς, 

οοπΏιπηΙβδΙοΠεΙ5 {ος του]δῖοη οἱ Ίπε οοηβΏ{{1οη. 

43 



Λ4 ΧΙ. ΑάΑΙΝΡΡ ΕΡΑΤΟΡΤΗΕΝΕΣ 

Πε οοηςΜαῆοη Ρρτονίάεά απ εἰαροταίς βγδίεπα οἱ αοοοιηίίης 

Ῥν αἱ ραΡ]ο οὔποετς αἲ ἴΠο οἶο5ε ος ἐλεῖς γεατ οἱ οΏ]σε. ΤΠϊ5 

Ἰηγο]νεά ἴπε εχαπηαίίοΏ οἳ {είς τεοοτά ΡΥ α Ὀοατά οἱ οἰβίε 

ΔΠΙΙΟΙ5 (Λογισταί), α τενίεν οἱ {πείς Ππάϊηςς ὮΥ α ]ατγ οἱ ἄνε 

Παπάτεά, αηΏά {πο ΠΠ]οςί ορροτίαπΙγ {οτ Ρτοδεομίίοη οἱ οοπιρ]αϊηίς 

αρα1ηδί {Πειη ὮΥ αΠΥ Ρτϊναϊο οἰίζεῃ. ΤΠε αοοοαηίίης ἱπο]αάεά 

ηοί οπ]γ {πεῖτ Παπάἡηρ οἱ ραβ]ῃο {απάς, Ῥαΐ ενετγ αοἲ οἱ {λεῖτ 

ααπαϊηϊςίταοη ῬΒαϊ 1 ἶ5 ροςδίρ]ε ἴλαί {οΥ ἔπε αοοοιηέῖης Οἱ ΤΠΕΠΙ- 

Ῥετς οἱ {με Ιαΐε οἱϊσατοβίσαι αἁπιιπὶςίταίίοη α δρεοίαὶ (τίσαπα] ννας 

εείαΏ]ισαεά. Ίε Κπον {Παέ ἵπ οπθ τοςρεοί ἴἶε Ίάτγ ἵνας Ῥεου]ίατ, 

{οι Ατὶςίοῖ]ε {ε]]5 45 (ε5ῥ. 44. 3ο. ϐ) ἴλαί 1 γναςδ Ρτονίάεά ἵπ ἴ]πα 

ΒΠΠΏΕΣΙΥ {ιαί {Πεῖτ αοοοαπΏΊπρ 5Ποπ]ά Ῥο Ῥείοτε α Ίατγ {αΚκεη {τοπι 

ἴπε {Ώτεε αρρεγ Ρρτορετίγ οἶαξςες ---ᾱ δε Ρτονἱδίοη {οί 5εουτίης 
{αἰτ Πδατίιηρ.” 

ΤΠο τοραίατ πια {ος αοοοπηΏῖηρ Ίπας αἲ ἴ]ο οἶοςα οἱ ἴἶλα οἶγ]] . 
γεατ, ]αἱγ--Ααραςί, Ῥαΐ 5 ἴπε ἆεπιοςΓ8οΥ «α1Πε Ῥαο]ς {ο Ροπετ δατὶγ 

1η Οο{οΡετ, 1{ 15 1 ΕΥΕΤΥ ἵΤΔΥ ΡτοβαΡ]ε {παί {λα οοιτῖ, ΨΠείπετ ὮΥ 

οτάΙηατγ οἵ εχἰγαοτάίπατγ Ῥτουεςδς, ἵνας ἹπιπιεάϊαίεΙγ 5απηπηοπεᾶ, 

αηά ἴἶναί ἴπεγ Πεατά ποῖ οΠΙΥ {λε αοοοαπίίης ο Ἐταίοδίμεηες, Ρατ 
ἴπαί οἱ 5αοτάϊπαίε ΠΙΕΠΙΡΕΤς Οἱ {πε Ιαΐς αἀπαϊηϊςίταΙοη.ὁ ἙῬσίοτα 
015 οουτί ΤΥδί5 αρρεατεᾶ, οΏατρίπσ Ἠταίοσίπεηες πη(] {ης πιιτάἆθτ 
οἱ Ῥο]επιατοβας, απά ἀεπιαπάίπρ νε ῬεηαΙίγ οἳ ἆεαίμ" Ἆσο 
οου]ά οοππί οἩ {πε 5αρροτί οἱ έἶλε ταάϊσαὶ ἀεπιοσταίς, γ]ο {οαπά 
ἵε ὮΥ πο ΠΠΕΠ5 Θ45Υ {ο αοοερί {πε Ίετπις ο αΠηΠεςίΥ ἀῑσίαιεά ὮΥ 
Αρατία. Εαΐ {Π15 εἰεπιεπῖ γνας ἵπ ο πηϊποτί(ψ ἵη α Ίπτ τηαάε πρ 
5 ΤΠ] να. Έπε ποτε πιοάεταίε ἀεπιοσταί5, ποίαβ]γ ΤηταδγΌι- 
ἴᾳ5, ἴμο Ώετο οἱ πε Ῥεέατη, γετε {οίαΙ!γ ορροσςθά {ο αΠΥ αξειηρί 

1Οη {με ἀείαῖ]ς οἱ ἴἶνε οΥσίετη οἳ ἀοοοιηίῖης, 5ες (Προσί, (76εᾷ (ο1ςέ1ή1- 
ἔτογιαζ «4{1ἱφ1111ες, 234 Ἡ.: (ατάπει απἁ Ἴενοπς, ζα2γμα) οὗ (γεεᾷ 42211φ1εῖ- 
Ζ2ε5, 466--468. 

3 ρεε ἡΠ]αππονν]έ7, «4/1 οέοίε]ος 1/1. «44λε, ΤΠ. 217 Π. 
ὅ Γμαί οἴμει ο.δες πετε Ῥείοτε ἴμα σουτέ ΒΏρεατς {τοπι δδ 2, 33, 356, 36, 

37 79» 91, 100. 
{ Α5 8η ἰσοτελής Τῳ9ῖας Ἠαά Επ] Ρηϊνί]εσες Ῥείοτα {πε Αλεπίαπ οοιιχίς. 

ΟµἩετ πιείῖος ννετε απάεγ {πε {οτπιαὶ τοφίτοξίοη ἐλαί ἴπ6υ οομ]ά Ἱπέγοάιςε 
5υἱΐ5 οη]Υ {ΏτοιρΗ ἐπεῖς προστάτης (5εε Ρ. 9). 
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(ο σετῖκε Ῥαοϊς αἲ ἴπε οἶίγ ρατίγ. ΥΠ ἴχεςε ἴμετε Ίετε 4ἱ5ο 90 

ἴλς Ίατ 5οπιθ ΟΕ {16 {ΟΤΠΙΕΓ δαρροτίεις οἳ ἴπε ΤΗϊτίψ» | 

Τῃε {ασὶς ἴπεη Πίο 1γδίας απάετίοοἷ Ίνας ἀἰ[ιοιμ. ἩἨε Παά 

{ο οοπνίησθ {16 111Υγ {αί 1ο οΏς ΠἹαΏ ΟΕ {Πε 'ΓΠΙτίγ νο πας οοΠη- 

ΠΙΟΠΙΥ Ῥε]ενεά Ἰεαδί τεδροηδίρἰε {οι {Πεῖτ οτἶπες ἵα5 5ο σι] 

εμαί Ἡδ Νας ποῖ {ο Ῥο {οΓρίνεη, αἲ α πιο πει {Πο γαϊοπιοτάἆ 

οἱ ἴλοα Ιθαάεις οἳ Ρο Ρρατίςς γα5 “Ῥοτρῖνε απά {οτρεῖ. Πε 

Ἠαά {ο τεορεπ αιεδίίοης ΥΜΠΙος Ἰαά Ῥεεη 5είί]εἀ, ατοἈδε τεδεηί- 

πιοηίς νλίο] Ἠαά Ῥεεπ αἰ]αγεά υγ στεαῖ 5αοτίῃοε οἳ ΡεΙ5ΟΠΔΙ 

(οε]ίης, απά πτσε ἴ]α Ίάτγ ἴο αοἲ προπ α Ρτποίρἰε ΠΠΙΟΗ, 

(ατέλετ εχίεπάςά ἵπ ἴπο ἰτεαίπιεηί οἱ πιεπιρεις οἱ {με οἱ Ρρατίγ, 

νοι]ά Ῥε {πααρΏαί υἰίὮ {ἴἩε στανεδί ἆαηρετ. Έοτ αἲ [5 οτἰδῖς 

ενειγίπίηρ ἀερεπάεά προῃπ Πο]άίηπρ ἰορείμετ ἴπε Ίοηρ-οοπίεπάίπρ 

ατὶσίιοοτα(ῖο απάἀ ἀεπιοοταίῖίο ρατίίε». ΤΠο τεαὶ απεςίοι οἱ ἴΠε ἆαγ 

ας 5 ἴο ἴἩθ Ροὐεί οἱ ἴ]Ἡε ἀθπιοσταοΥ ἴο τεραίη {πε οοπΠάεησε 

απά αρροτί οἱ ἴλε ρτεαί οοηδειναΒνό πιὶἁάα]ε εἶαδδ, ΠΕΠ Υο 

αά {ογπιετ]γ Ῥεεηπ τερτεδεπίεά Ὦν ΄ΤΠΕΤΑΠΙΕΠΕΡ, απά Ἰαΐίετ Ὦγ 

Ἐταίοσίμεηες. 1{ {η6ςα Ίπεη οομ]ά Ὦε οοηνίποθά {ῑπαί {πε τερίοτεά 

ἀεπιοσΙᾶοΥ ποπ]ά δε 15 Ῥούετ πιοάεταίε]γ, {οτεροίηρ τεγεΏρε {ΟΥ 

ἴπε Ρα»ί, {ατηΐης 15 Ῥαοἷ προη {πε άεπιαροβαε απά {πε Ρρο]εσαὶ 

Ρἱαοἰπηα]]ετ (συκοφάντης), ἴΏετε 15 Ἠορε {ο {πε Παίητο. 

Ῥαΐ 16 {πο Ίά1γ ποπ]ά 5αρροτί {πο αἰίαο]ἰς οἩη Εταἰοδίπεηες, 1έ 

ψοἉ]ά 56εΙω κα α ἀθεο]αταίοι οἳ ἴἩε ορροβῖίε Ῥο]οΥγ. ἩἈο οπε 

οοπ]ά Ῥίαπιε ἴπα Φἱοί]]αη 1δίας {οτ 5εεΚίηρ Πῖ5 ΡεΙ5οΏαΙ τενεηρε, ---- 

πα «οα]ά Πατά]γ Ῥε εχρεοίεά {ο ραΐ (πε ροοά οἱ {πε ΑίΠεΠΙ8η δίαίε 

Ῥείοτα {16 ςα{ἰςίαοίίοηΏ οἱ Βΐ5 Ῥρεγδοπαί {6εε]ῖησς, ---- Ῥαΐ ἴπε απεδίοῃ 

{οτ {ε Αίλεπίαη ΊΙΤΥΠΠΕΏ γνας υλείΏετ {ο Ῥερίη α Ῥο]οΥ οἱ τενεηρε 

αἲ ια πιοτηεπί πΊεη ἴπα Ρο]Ιογ οἱ {οτσίνεπεδε Ἱδά ῬτουρΏί τεςί 

α[ίετ α Ίοηρ απά Ῥίέει ίταρρ]ε. 1 ἶ5 {Πῖ5 Ίαίσετ ρολ σαί αδ- 

Ῥεοί οἱ {πε ο.δε ΥΠΙοἩ σἶνες {ο {πε 5δρεθεΏὮ αραϊηςδί Ἐπταίοδίμεηες 

ἵ{5 Πϊςεοτίῖσα] ἱπίθταςί. 1έ Ίπα5 οπε οἱ ἴμε Ετςί {ε5ίς ---- ρείμαρς {νε 

βτοί---οἳ εἶνα ρϱεπιήπεηεςς οἱ {λε τεοοποϊ]αίίοῃ. ἈΝοϊπίπρ οοσ]ά 

Ῥε6 τποτο Ίμςί ἔἴαη {ο ἀεοίατε Ελαί Ενα πἹαἨ Πο παά δίοοά νίΏ ἴπε 

ΤΗΙτίγ ἵη ἐπαίτ σιή]ί Ρτοδρετί{γ, Πονενετ τε]ασίαπ{Ιγ, πωσςί {α1ἱ 

αεε δὲ 92-05. 
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ΨΗΣ. επι απάετ {πεῖτ ρεπα]ίγ; Ῥαί ποϊλίης οοπ]ά Ῥε ποτε 
Ὁην]ςε. Το ἀἰδίπριαίδῃ Ῥείψεεη ἔἶοδε οἱ ἴπε ΤΠτίγ πιο Ἠαά 
οουσΏί {ο εδίαΡ]ῖδῃ Ρειςοπαἱ ἴγταηΏπγ, απά {λος γο Ιαά Ώοπες{Ιγ 
οίτίνεη {ΟΥ α τείοτπηες, οοηφεινα(ίνε ἆΕΠΙΟΟΤΑΟΥ, Ίνας Οἱ βτςί ΙΠΡΟΓ- 
ἴιησε. πε απεξίοη οἱ ἴπε ους γας ουν {ο Ὀτίηρ ιορείμετ {πε 
ἐπαπαρμαπί Ρροραίατ ρατίγ απά {λε Ίαίσε Ῥοάγ οί ποηεςί, Ῥαΐτιοίῖο 
οἰΙζεης γο Ἠας {αῑεά 1η Ελαῖτ Ώνο αξεεπχρίς {ο αδίαβ]Ης]ι α 6οΥετη- 
πιεηί Ῥεΐίετ {8η {6 ἀΕετηοσΓᾶςΥ, απά Ἠαά Ώσδει Ῥείταγεά Ιπίο {ια 
αἰΠταᾶε ος 5αρρογΏηρ αη οιίταᾳεοιις (ύταΠΗΥ. 

Μεη ἴἶετε ἵνετε οἳ {Πο Ιαΐε αἀπηϊηϊςίταίίοη πγηο νετς {ο Ὦε ριῃ- 
Ἰβῃες, ---- πε 1ΠεηΏ νο Ὠαά θεά {ο πηονεπηθηί {ο Εἰιαὶχ ΡΕΙΞΟΠΕΙ 
Ῥουγετ απά επτιοβηιεπί απά {ο ϱταΒ/” Ρετσοπα] Μαίτεά. ἙῬπῖ ἔῃο 
βτεαί Ὀοάγ οἱ {Πεῖτ δαρροτίετς, απά ρετ]αρς 5οπις Οἱ ἐς Ἱεαάσις 
ἰπεπηφείνες, Ίνετε {ο Ῥε 5ο ἰτεαίεά α5 {ο τπαΚκε 1έ οἶεατ ἐλαί {πο τ6- 
ίοτεά ἀΕΙΠΟΟΤΑΟΥ Ία5 {ο Ὦθ α ϱονετηιηεπί {ο {ης γ]ο]ς Ρεορίε, 
ποί αποίΏετ ΤΥΤΑΏΏΥ ΟΕ οἶαδς ονει οἶαςς. 

ουΤτΙΗΙΝΕ 

Ἱ. Προοίμιον, Ζ.λογα η, 88 τ--2. 
΄Τπε πονεὶ ἀϊβιου]ίες ος {Πί5 ρτοςεοιίοη. 

Ἡ. Διήγησις ΔΩγαΐ0, 85 /--το. 

Πε Ποποταβ]ε τεοοτά οἵ 1ῳείαςς (απη]]γ, 6 4. ἜΤηο δίΟοΙΥ οἱ (ε 
οΠπηε οἱ πε 'ΓΗϊτίγ αραϊηςί {λε {απι]γ, 56 ς--το. 

111. Ἡαρέκβασις, Σ7εσίο, 88 20--1. 
Ἠεπιποιβίίοη οἱ {με ἀε[επάαηί ὮΥ Ππηθαης οἱ α δΙΠΙΠΙΑΤΥ ΟΟἨ- 

ἰταδί Ῥείνεεη ἴπε ραϊτοίο δοτνίοες οἱ 1/5ίαςς {8ΠΩΙΙΥ απά {με 
οτ1π]ες οἱ ίΠε 'ΤΠτίγ. 

ΊΝ. Ἡρόθεσις, οβοεΙήίο, ἵη ἴ]α {οτπῃ ΟΓ ἐρώτησις, 88 24-25. 

Υ. Πίστεις, «47ρ1/πεη/αή0, 38 26--5ο. 

4. Ατβαπιεηίς Ραδεᾷ οἨ {πο ἱππιεάϊαίᾳε «Ἡατρε, 58 26--37. 
τ. Τε οἰαῖπι ἴμαί Ἐταίοσίμεπες ορροςεά {μα αγτθσί ἱς σοΠίΓΑ- 

ἀῑοιοά Ὦγ Βὶ5 οοπάποί,. (Αάάτεσεεα {ο Ἐταιοδίμοῃος.) 6 26. 
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.. ΊΠο 4Π8ΙΝΕΙ ἴμαξ πε Ίνα5 {οτοεὰ {ο ππαΚε {Πε αττοςί 15 1ης Π]- 

οἱεηΏί, δὸ 21--34. 

4. ΤΠε νεταϊοί εν] Ῥαγε {ατ-τεαοβΙΏΕ ἵπῆιεησε (4) οἩ ΟΙ8ΙΖΕΗΣ, 

(0) οἩ {οτείβηοις, ὃ 45. 

Δ. Τί ποιά ο Ιποοηβὶδίεηί {ο Ώανε οχεοιίεά ἴπε σεπετα]ς οί 

Ατρίηυσας απά ΠΟΥ {ο 5ρατε ἴμεςε ΠΠεΠ, ὃ 26. 

ς. Ἐποιρῃ ἶ5 αἰτεαάγ Ρτονεῃ. Νο Ῥυπίμπιεπί οου]ά Ῥε αάῑθ- 

αααῖε {ο Εῑιεῖτ οΓηες, ὃ 37. 

Δ. Αταιπιεπῖ Ῥαδεά οἩ {πο Ρεπεταὶ οἈτθετ οἱ Ἑταϊοξίπεηες, 

δδ 28-6τ. 

Γπἰτοάιοίοιγ: Επαἰοδίπεπες οαηποί Ῥ]εαά, ἂ5δ 59ο ΠΙΑΠΥ ἆο, 

εμαί ραδί δεινίοες 5ΠΏοπ]ά οαινεῖρίι Ρτεδεηί σι], ὰὸ 39-49. 

τ. ΑΠασὶς προη Ἑταϊοδίπεπες” οοπάποί ἴπ {πε Ώπλε οἱ πε Τοιί 

Ἠιπάτεά, δὲ 41-42. 

.. Αίας προπ Πὶς οοπάποί 1π {πε εδιαῬ]Ιςαπιεηί οἱ 1Ώε ΤΗΙτίΨ, 

δν 43-47. 
α. ΑΕασ αροπ Π5 οοπάσοί α5 οπε οἱ {πε 'ΤΗΙτίγ, 6δ 4δ-σ2. 

Δ. Αασϊς προ Πὶ οοπάαοί 1Π ἴπε Έπιε οἱ {πε ΤεἩ, 66 ς-ότ. 

Ο. Ατριπιεπί ἴο οουηίεταοί ἴπε ἀείεηςε Εἶναί Ἐταίοδίπεπες γ/5 

α Ππεπά απᾶ δαρροτίετ οἱ ΓΠεταίηεηες. ΑίίαοΚ οἩ Ώιαο οιτεετ οἱ 

ΤΏδίαίπξη6ς, δὃ 62--78. 

ΓπιτοάἁοίοΙΥ, 58 62-64. 

τ. ΑΠαοὶς προη ΤΠεταππεπες’5 οοπάιος ἵη οοππεοίΙοΏ ψ(Ὦ {πα 

Ῥουιι ἨΠυπάτεά, 55 6ς--66. 

2. Αἴασϊς προη Πὶς οοπάποί αξίετ ἴἶα τα]ε οἱ {πε Σου Ἠιη- 

ἀτεά, ὃ 67. 

3. ΑΠαοι απροητ Πὶ οοπάποί ἴπ ἴπε πιακίησ οἳ ἴΏε Ῥρεαοε, 

δὸ 66--7ο. 

Λ. Αὔασὶς αροη Ες οοπάποί ἵη ἴπε εσίαρῃςΏπλεηί οἱ ἴπε 'ΤΗΙτίγ, 

ο Ττ--77. 
5. Οοπο]αδίοη: Τηΐς ἶ5 ἴπε παν Ἡηοςε Ῥαςί πιεπάςΠμΙρ ἴπε 

ἀα[οπάαπίς οἵίο α5 α Ῥτοοί οἱ ἰπεῖτ Ιογα]ίγ, ὁ 7δ. 

7). (επεταὶ οοπο]αδίοηΏ ΟΕ Πίστεις. 

Τ]ς ἐἶπις ηας «οπι ἴο Ῥτίηςρ Ἐπαϊοδίμεπες απά Πὶ5 {ε]]ου/-τα]ετς 

{ο Ἰαδεςε, 3δ Ἰο--δο. 
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ΨΙ. Επίλογος, ΔἈεγογαᾖίο, δ8 δτ--τοο. 

4. ΤΠε αίπιοςί ρεπα]ίγ ἴΠαί γοι σου]ά Ιπβῖοί γνου]ά Ῥε Ἱπαάςδ- 
αυαίε {ο Ῥα]αποε γοιτ οπατρες αραἰηςί ἴπεςε ππεη, 86 ὃτ- 84. 

ὄδ. ΑίίαοΚ προη {πε ππεη γο ψΙ] ρ]εαά {οτ {ο ἁς[επάαηῖς οἵ 
δίνε ἰεδίπιοηΥ {οτ {πειι, 55 δ4--8ο9. 

6. Το αοηπῖέ (με ἀείεπάαηῖς γ] Ῥε ἴο Ρτοοϊαίτα {λαί γοι 
ἂρρτονε {εί οοπάποί, 35 90-01. 

2). Αρρεα] {ο ἴηα τερτεδεηίαέῖνες οἱ {λε ἴΨο Ῥατᾶες οἩ {πα 
Ία1γ, 55 92-98. 

τ. Το ἴπε πἹΕΏ ἐξ ἄστεως, δὲ 92--04. 

2. Το Ίλε Ώεη ἐκ Πειραιῶς, 58 956--08. 

ὄ. (οπο]αδίοη: ΘΙΠΙΠΙΑΤΥ ΟΕ {λε οτίηθς οἳ {λε ασοοᾳδεά, απά 
ἂΡΡεα] ἴο ἴΏε Ίπτοτς {ο 8ΥεηΡε {Πο ἀεαά, 86 90--τοο. 

ΟΟΜΜΕΝΤΕΣ ΟΝ ΑΡΒάΌΜΕΝΤ ΑΝΡ ΘΤΥΙΕ 

1. Ἡροοίμιον, χο 7η, ἃ ὃ τ--1. 

Ίηπ ἴἩο οΡΕΠΙΠΕ γοτάς οἱ α 5ΡρεεοΏ 4Ώ εχρτεςρδίοη οἱ Ῥετρ]εχίίγ 
5 ἴο Που {ο Ῥερίπ, ἵπ νίεν οἱ {πο ἀἰβιου]ίγ οἳ {πα ἰαδίΐς ννας α 
οοπηπποηΡρίαοε ΟΕ ἴπε τῃεϊοτίοίαηΏς. Ἰγδίας σἶνες α Ὀτίσηί {πτῃ 
απά οἨα]]εηβες αἰιεπῆοη ὮΥ τενετείης ἴπε {λοαρηί, απά δαγίησ 
ΜΙΑ εχκαρρεταίΊοη ---{παί Πῖς οπἱγ ἀἰβποα]ίγ πνΠὶ ὃς {ο ᾖπά 
ΔΏ εΠά. ΌὉ1ΟεΕΓΟ δερ ἴΠε 54Ππε ἀενίοε, Μαπίίαη Ταν’, ὃ 4, 
Ἠιας απίεπι οταβοπίς ἀἰβοῖϊ]ας ει αχἰίαπι απαπι Ῥτϊποϊρίαπη 
Ἰηνεπίτε. Τα παΠὶ ΏΟΏ ἴαπι οορία απαπι ιποάας ἵπ ἀῑσσπάο 
αἀβετεπάας ες. 

Ίη ὃ 2 αἰτεπίοη ἶ5 απἰοΚεπεᾶ ΡΥ αποίλοτ τεγειςα] οἱ απ ογά(πατγ 
{ποιρβΏί. « ΘΥΟΟΡΗΒΠΟΥ ”’ Παά Ῥεοοπιε 5ο πΙΠοΠ Οἱ α ἰταάς {λᾖαί Ιέννας 
απΙίε α τηα{ίετ οΓ οοιτςε {ΟΥ {ο Ρτοδεοιίοτ {ο εκρἰαῖη αἲ ἐἶιο οιίδεί 
ἴμαί Ώε Παά σοοά τεαδοΏ {ο αρρεατίης ἵη {με 856, 5οπ16 Ρειβοπα] 
οἵ {απη]γ ΙΠ]ΗΤΥ {ο Ἀγεηρεα, οἵ 5οπιθ οΏ]σαίίοη οί ΠἱεπάςΒίρ {ο (6 
Ρ6Ι5ΟΗΠ8 αρρτίεγεά. 1Τδίας τοσα] ελῖς οἁδίοπι, Ῥαϊ αςος ἴξ ἵη α 
ηογε] ἩΔΥ {ο 8ἴοάςα αἲ ἴ1ε οιίδεί {Ἡς τοβδεηίπιαεηὲ οἱ [λα 14τΥ 
αραϊηςί ἴῃε ἀε[επάαηί απά 5 {Πίεπάς. ἉἙπί Ῥείοτο Ἡς Ίεανας ἴ]ς 
Ροῖηΐ Ώε τεδ]1γ {ο]]ου5 {με ουδίοπη, α]]αάες (ο Πὶ5 πποβῖνες, απά αἆ ἆς 
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ἴιαί ἵπ {Πῖ5 ο ἶ5 1η τεαΠίγ {ια τερτεδεηίανα οἱ {ης Ιπίοτεςίς ος 
ἴπε Ίάτγ {πειηδε]νες. 

ὅ 3 οοηο]ιάες ἴἶε Ῥτοεπι ψΠΏ αποίῃΏετ οοπηπιοηρίαςε ΕΧΡΤΕΣ- 
51ΟΏ Οἱ Ρετρ]εχ!{γ, Ῥαδεά οἨ Β5 Ιπεχροτίεηοε ἵη Ρ]εαάϊπρ. 

ΤΏε Ῥτοειη ἶ5 {μα πιαᾶε αρ ἸατρεΙγ οἳ οοπιπιοηρίασς, {οτπηα] 
Ρίεας οἱ {πε τῃείοτίοαΙ 5ο]ιοοῖς, Ῥαΐ ἵ6 πιαάε εΠεοίῖνε ὮΥ πονε] 
{ατης οἱ {πε {ποιρῃί, 

1Πε 5επίεηοε εἰίτιοίυτε ἶς αἲ {πε Ῥερίπηϊης ατῆΠοία]; Ῥατα]]ο]ίστη 
οἳ οο]α,' υγ απ {μεσίς, Ρετναἆες ἴἶια Βτςί ἴπνγο 5θοίίοηῃς : 

9 3” ΄ ΌωΌ ὃν) ὧν 5 5 οὐκ ἄρξασθαί µοι δοκεῖ ἄπορον εἶναι ὦ ἄνδρες 

[δικασταὶ τῆς κατηγορίας 

ἀλλὰ παύσασθαι λέγοντι 

Α 9 ων Ν / 

τοιαντα αυτοις ΤΟ μέγεθος 

. ο) Ν Α ”/ 

και τοσαντα το πλῆθος ειργασται 

ὥστε μήτ᾽ ἂν ψευδόµενον 

δεινότερα τῶν ὑπαρχόντων κατηγορῆσαι 

µήτε τἀληθῆ βουλόμενον εἰπεῖν 

ἅπαντα δύνασθαι 
3 

ἀλλ ἀνάγκη 
ο) ΔΝ / 9 α ἢ τὸν κατήγορον ἀπειπεῖν 
λ λ / Ελ . 
ἡ τὸν χρὀνον ἐπιλιπεῖν. 

Ἡετε {πε Ῥαίαποε οἱ οοἰα ἶ5 τερεαίεά!]γ θἰτεπσίμεπεά ΤΥ σἰπηῖ- 

Ιατιίγ οἱ 5ουπά 1π Ψοτάς Πο]άϊηπρ Ίκε Ρροβῖίοι 1π ἴπο πο σοἷα 

(ορ. ΑΡ. ὃ 57. 3): 
---- ἄρξασθαι τοιαῦτα τὸ μέγεθος ---- ἀπειπεῖν 
--- παύσασθαι τοσαῦτα τὸ πλῆθος --- ἐπιλιπεῖν 

ἨῃΏ]ε ἴλεςε {οτπια] ἀθνίοες σῖνε α ἆἁϊσεπεί]γ τῃηείοτῖσα] ἴοπο Το 
{πε ΟΡΕΠΙΠΡ, ἴΠεγ ατε Ίεδς {οτπιαὶ απά Ιε5ς οὐίταδίνα {ματ {μα ἆθ- 

γιοες ΙΏ {με ορεηίηρς οἱ (αοτρίας ο: ΑπΠΙΡΠοΠ. ΤΠΕ τπεπιῦοτς οἱ 
ραῖτ οἳ οοἷα ατα ἵπ ΟΠΙΥ οπε σαδε ({]πε ]αδί ραΐτ) ΡτεοϊςεΙγ δυπηπηεῖ- 
τισα], αΏά ἴπε Ἱεηρί]μ οἱ {ιο σοἷα ----ἶπ 5ίτοηΏρ οοηίταςί γε] ἴποςε οἱ 

1 Ῥου ἴπε ἴετηιδ “ οοἷοπ 3 απά “ ρετίοᾷ,” 5εο ΑΡΡ. δ 44. 
ΤΥΦΙΑς ----4 
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(οτρῖας ---- ἶ5 σαβποἰεπί (ο σῖνε ἀἱρηϊίγ απᾶ ἴο Ῥτενεπί ἴἶε ΙΠΙρΤΕΒ- 

5Ίοη οἱ Ῥείίγ ΡἱαΥ οἩἡ 5οιιπά. 

ΤΠ. Διήγησις, Δαγ7αέο, 88 4--το. 
1δίας ἄοες ποῖ πεεά {ο δίαίο ἴμε σ85ε, {ΟΙ ἴπε οἶετκ οἱ ἴἶνε 

οουτέ Πας τεαά ἴο τε ]11Υ ἴἶε {ογπια] οοπηρ]αϊαί. Τε δρεᾶΚετ ο8η 

ῥραςς αἱ οΏςσε {ο ἴμε πατταίίνε οἳ {η6 οοπᾶιοί 4ροη ΙΥΠΙοἨ Πο Ῥα5ες 

Πὶς αἰίαο]. Απά Πετα 6 {5 αἲ Πΐ5 δι. η ἴπε εἰπιρ]εδί αηρυαρα 

μα ἀθδοτίρος ἴἩα {ίε οἱ Πΐδ οἵνΏ {απαϊ]γ απά ἰπεῖτ 5αΠετίης αἲ ἴπε 

Παπάς οἱ ἴῑα ΄'ΓΙΗτίγ. Ας {νε πατταίίνε Ῥτοσεεάς, ἴε 5εηίεηΏοἙς 

Ῥεσοοιπς νΕΙΥ 5Ἡοτί, οἰρηίβοαπί ἀείαιϊς οἱ {πε 5ίοτγ {οἶ]ον ταρίά]γ, 

απά ἐς Ἡθατετ ἶ5 πηαάς {ο 5ε6 ἴἶα ενεηίς ας 1 Ρραδδίης Ῥείοτε Ὠῖς 

ογες.ῖ ΤΠε ἀενίοες οἱ ἴἶε τ]είοτἰοίαη 4ο ΠΟΝ απά ἴεη ἂρρεατ 1η 

αταΠοία] ραῖτς οἵ οοἶα : 

(τιµωρεῖσθαι μὲν δοκεῖν 

| τῷ ὃ ἔργῳ χρηµατίζεσθαι 

(Νοίε {νε ολὶαςίῖο οτάετ.) 

ὃ 6. 

{τὴν μὲν πόλιν πένεσθαι 
δ 6 Ν » 9 Ν / 

| τὴν δ ἀρχὴν δεῖσθαι χρημάτων 

ς { ἀποκτιννύναι μὲν . . . περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο 

ι ἱ λαμβάνειν δὲ . . . περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο 

Τμε τηγπιεά επάϊης αάάς {ο ἴἶπνε ατηΠοῖαἰ βἰταοίατε οἱ 1Πῖ5 

Ραῖτ, α5 οἱ {λε ποχί (5εε ΑΡΡ. ὃ 57. 3 1.) / 

[ ὡς οὗ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα πέπρακται 

ὃ 7. | ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται. 

Ῥηΐ ας ης τ6ασῇθς {6 οπιαχ οἱ Πϊς οὔπ 1] (τεαίπιεηπί 1η 88 το 

απᾶά ττ, απά ἴλαί οἱ Πῖς Ῥτοί]ετ”5 {απηῖ]γ ἵη δὲ τὸ απά το, πε Ρᾶ885ες 

ονετ Ιπίο 5ίοΏς Ρετίοάϊς 5ίταοίατθ. 

ΠΠ. Παρέκβασις, ἔᾳ7έσστο, δὺ 20--23. 

Τ]α ἴετπι “ὁ ἀϊστερρίοη ”’ αρρ]ίες {ο {Πῖ5 5εοίῖοη ΟΠΙΥ ἂ5 αΏ ΙΠίΕί- 

ταρᾶοη οἱ {πε ςἰτίοί]γ Ἰορῖσαὶ οτάετ, ΠΙΟ Ὑνου]ά τεααίτε ἴπε 

Ρτοςεηία(ῖοπ οἱ ἴἶε ατριπιεηί5 (Ἠίστεις) Ῥείοτε ἴπε αίεπιρί ἴο 

πηονθ {ης {θε]ίησς οἱ ἴπε Ίατγ ΡΥ ἀεπιποίαοη. ῬΒιΐ 1 15 α δε 

1 Ῥου α {π]] ἀῑςδοιςδδίοη οἱ {16 παιτα[ῖνο 5ίσ]ς, 5εε ΑΡΡ. ὃ 42. 
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οτάοτ ἴΠαί Τδιας «ποοδες. ὮἨὙΝΙΗΏ Ίο παττα(ϊνε Π65δῃ ἵπ ἴπα παπάς 

οἱ ια Ίάτγ Πε Παδίεης {ο Ρ]αγ προη {Πε {εε]ίπρ οἱ Ἱπάϊρηαξίου (μαι 

Πε πατταΊνε ας ατοµςδεά, απά 5ο {ο Ὀτίπρ πο 147 {ο {νε Πεατίης 

ος Πΐ5 {ογπια] ατραπιεηίς υη(Ὦ πη]ηᾶς φίτοηβ]γ Ρτε]αάϊσεά αρα]ηςί τε 

ἄείεπάααῖ. Ἡε ἆοες (Πὶ5 Ὦγ επιρῃα{ίο απά Ιπάϊσηαηί ---- δοΠπείίπιες 

ραϊπείϊο ---οοπιπιεηίς οἩ {με οοπάαοῖ (λΠαί ης ας ]αδί ἀεδοτιρεά. 

(Γοἵ Ιπη]]αΙ αδε Οἱ {Πε Ἠαρέκβασις, 588 ΟΠ 24. Ἰ--0.) 

ΤΠε κἰταοίατο ἵς {οτ {πο πιοσί ρατί Ῥετίοάᾶίο, η πιασοὮ οἳ 

αηΏί]λεςὶς απἆ απωρΗΠοαΙοη. 

ΤΠε ΦΗΠΙΤηΤΥ φἰαζεπιεηί ΟΕ {πα οτίπες οἱ ἴμε ΤΠϊτςΨ (6 21) 

Π]αφίταίες {λε ρετίοάϊο εΠεοί ΥΠΙοΕ ΠιαΥ Ῥε ρῖνεη Ρρατε]γ ὮΥ σἰπι- 

Ιαπίγ οἳ {ΟΠ ἴο α ϱτοιρ ΟοΓ οοῦταάϊπαίε οοἷἰα. (Φεε ΑΡΡ. ὃ 46.) 

ΙΥ. Πρόθεσις, {γοβοσ{{10, δὃ 24--25. 

Αίἴετ ἴΏε Ῥτοειη απά Ιπιηιθςίιαίε]γ Ῥείοτε Οἵ α{ἴετ {πε  παττα- 

ινε 3 (ΠΠ 1ΐ5 ροςρῖδ]ε «΄ ἀἰρτεςςίοη 3} {πα τηπεϊοτγίοίαης Ρτγεδοτίρεά 

πε Ἡρόθεσις, {Ώε δίαζεπιεηί οἱ ναί ἴΏς 5Ρθα]ΚεΓ ΡΙΟΡΟΡες {ο Ρτονο. 

Βιΐ πετε {πε πατταίΊνθ Ώας αἰτεαάγ ὈτοισΏί οί {ἴωο «Ἠατρε, 5Πον/- 

ἵηρ 1: {ο τεδῖ Προη 4Ώ αοΐ ΨΠΏῖοβ οαηπποί Ῥε ἀεπίεά. 1555 

α’ραπιεηί πηὰςί {πετείοτε Ῥε ἀἰτεοίεά {ο αηδιετίηςσ {19 6χοῖςες {παί 

ΕταίοδίΏεηες γη] χρε. ΤΠϊΐς Τγσδιας Ῥτίησς Ῥείοτε {πε ΠάΤγ ἵη 

ἴπε Ἐρώτησις. 

Υ..  Πίστεις, 41σπεία{ἱο0, δὃ 26--δο. 

4. Ατδαπιεηίς Όαδες οἩἨ {πε Ἱππηθάϊαίε οπατρε, δὲ 26--17. 

Τη (νε {ΟΙ1Ώ οἱ α ἀῑτεοί Ρρετεοηαἰ αἰίαο]ς Ἐγσδίας οοπ/οηῖς Έτα- 

ἰοδίπεηες γη(Ἡ {πα Ἱποοηβίδίεπογ Ῥείπεεη Πὶς οἶαίπι {Παί Ὡς ἰτεά 

1Ώ οοιΏοΙ] {ο 6ᾶνε Ῥο]επιατομιας απά Πὶς οοπάποί 1η φεἰζίηρ Πϊπη. 

ΤΏ (πας αἰίαο] (5 26) ενειγίῃίηρ ἶ5 πιατςηα]οά ἴἵπ Ῥαίαηοεά απ ί]Πε- 

οε5; ΟΠΙΥ ἵΏ ἴπε πα]άά]ο Ῥετίοά ἆο {πε οοἷα εχίεηά Ῥεγοηπά {πε 

Ῥτιεί[εςί, πιοσί επιρῃα{ίο {ΟΤΠΙ5 : 

ο 5 39 ’ , 
εἴτ ὦ σχετλιώτατε πάντων 

9 / νο , 
ἀντέλεγες μὲν ἵνα σώσειας 

ά συνελάμβανες δὲ ἵνα ἀποκτείνειας : 

.λ ο Δ Ν ῳ. Φ ε ζω) , «ς ’ 

καὶ ὅτε μὲν τὸ πλήῆθος ἦν ὑμῶν κύριον . . . τῆς ἡμετέρας 
/ ο) ο) 

ἀντιλέγειν φῇς τοῖς βουλομέγοις ἡμᾶς ἀπολέσαι 
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9 Ν νο ΔΝ ΔΝ / 9 / Ν Αα. Ν [ή 

ἐπειδὴ δὲ επι σοι μογω Εγενετο και σωσαίι . . . και μη 

εἰς τὸ δεσµωτήριον ἀπήγαγες ; 

εἶθ᾽ ὅτι µέν, ὣς φῃς, ἀντειπὼν οὐδὲν ὠφέλησας 
3 ω) Δ / ἀξιοῖς χρηστὸς νοµίζεσθαι 

ὅτι δὲ συλλαβὼν ἀπέκτεινας 
ε 2/ ων) 3 Ν ΔΝ Ν ο) / 

ουκ οἷει δεῖν εμοι και τουτοίσι δοῦναι δίκην; 

ΑΠΕετ 5 νίσοτοςς ουίριτςί Τγ5ίας σεῖί]ες ἆονη {ο μα ἀείαί]εά 

α’ρατηεηπί αἀάτερςεά {ο {πε 1άΤγ ἵπ αΏδιγετ {ο {Πε ἀε[οπάαπί 5 οἰαΙι 

ἴπαί ης αοἰεᾶ αραῖηςί Πῖς νι]. 

ΤΠε Ἱαηράαρε οἱ δὺ 27-36 ἶ5δ οἵ α Ὠτά Τ5ί8Ώ (ρε, ἁῑΠετίησ 

{οι {πε δεῖ αηἲϊίηεδες οἱ {πε ΡίοεΠι, απά εαιια]1γ Ποπι ἴηε ταηηῖηςϱ 

οίγ]ε οἱ ἴε πατταίνε. Τί 16 ἴπε πηαίυτα] {οτωι οἱ ατρατηεηΐ, ἴπα 

δεηίεπος σίταοίατε οἶεατ απά 5ἱρίε, νηποαί ραάάίηπς {ο 5εοιτθ 

ΥΠΩΠΠΕΙΤΥ ος {οτπ. ΤΠε Ππεαπεπί πδε οἱ απεδίῆοηῃς οἱ αβΡεα] 
επ]νεης {πο αἴθαππεη{. 

Ίη (πε οι]πιιπαΠηρ Ῥαδδαρε ἵη ὃὃ 42-34, ἴπτηϊηπσ αραῖηω ἴο 

Ἐταίοξδίπεπες, ΤΣγδία5 οοπιες Ῥαοκ ἴο ἴπο πιοτε απ (Ώθίίο {οτπι οί 

(πε Ρτενίοις αίίαοκ (5 26): Ῥαΐ πε απίΏεςδες ἆτθ ΠιοΓε ἴποςθ οἱ 

εΏοτί Ρήταςδες {Παπ οἱ πο]ε σο]α : 

| { οὐχ ὡς ἀνιωμένου 

ὃ 63. [ ἀλλ᾽ ὡς ἠδομένου 

{ ἃ ἴσασι γεγενηµένα 6 33, Ύεγενημ 

[ τῶν τότε λεγομένων 

{Γ πάντα τὰ κακὰ εἰργασμένοις τὴν πόλιν 

ὃ 55. [ πάντα τἆἀγαθὰ περὶ αὗτῶν λέγειν 

2. δὸ 3258-6τ. Τγδίας ΠΟΝΨ ῥᾶ5ςες Ποπι ἴπε οτίπιες αραϊηςί 

Πϊδ ΟΠ {αΠΙΥ {ο {ο αἰίαοἷ προη Ἐγταίοδίμεηες)5 Ο8Τ6Εί 85 Οη68 

οἱ ἴπε οἱίρατοῃΏς. Ἡε Κπονς {αι {Πετο ἶ5 α σεπετα] Ρε]εί Εἶιαί 

Ἐταίοίπεηπες Ίνα» οβροδεά {ο ἴλο πνοτδί οτἶπιες οἱ ἴῃθ ΤΠτΙΥ. 

Ἠε ἰΠετείοτε τες ἴο {Πίο αροη Ἠ]πι {Πο τερτοβοὮ οἱ οοηρίαηῖ 
οαρροτί οἱ {πεῖτ Δοίίοη. 
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Οπε ρετίοά ἵπ ἴμε ορεπῖηπᾳ (55 19-49) 15 ποίενοτίΏγ {οι 1ί5 

ενεη ῬαϊαΏςε οἱ οοἶα : 

9 ΔΝ , ἳ » Ν 3 Α. 

ἐπεὶ κελεύετε αὐτὸν ἀποδεῖξαι 
ϱ ο ω) / 

ὅπου τοσούτους τῶν πολεμίων ἀπέκτειναν 
Ὀ] Α 

ὅσους τῶν πολιτῶν 

ϱ ’ 

ἡ ναῦς ὅπου τοσαύτας ἔλαβον 
ϱ 3 Ν / 

ὅσας αὐτοὶ παρέδοσαν 

/ ο 

ἢ πόλιν ἤντινα τοιαύτην προσεκτήσαντο 
4 νε / ; 1 

οἵαν τὴν ὑμετέραν κατεδουλώσαντο. 

ἀλλὰ γὰρ ὅπλα τῶν πολεμίων τοσαῦτα ἐσκύλευσαν 
« ς ὧ 3 / 

ὅσα περ ὑμῶν ἀφείλοντο 

ἀλλὰ τείχη τοιαῦτα εἷλον 

οἷα τῆς ἑαυτῶν πατρίδος κατέσκαψαν. 

ΑΙ οἳ ἴπα βρεοίΠο αἰίασίς οἳ {πῖς θεοίῖοη (55 42-61) Ἠανε ἃ 
Ρἱααδῖρ]ε 5οαπά, Ῥαέ Πο οης ΟΕ {ηεπι 16 γγεΙ] φαδίαϊπεά., Ένεη 1 

Ἠταίοδίπεπες αῑά Ίαροτ {οι {πε εδαρΗςΏπιεηί οἱ {πε Εοιτ Ἠπη- 

ἀτεά, ἴλαί πας οπΙγ παί πιοςί οἱ {1ε Ῥεδί ππεη ἵΠ ἴπε οΙίγ Ίγεγε 

ἀοίηρς ἵπ ἰλπεῖτ ενί] σονετηπηεπί Ἡθ Ἠδά πο ρατ. ΤΠε οπατρε 

εἶναι Ἑταίοςίπεπας ἵα5 οπς οἱ {6 Ῥτίπιθ ΠΊονθίς Ιπ {Πε 5εοοπά 

οἱἱρατοἩγ (55 43-47) ἵδ ναδιεῖγ 5αρροτίεά απά ἵ5 ποί ἵΠ 1ῑδεΙ 

Ρτοραβ]ε. ΑΡρΡρατεπί]γ {Ίιε «Ώατρε ἵ5 πιαάε 1Ώ {πε αἰτεπιρί {ο Ῥαί 

Εταϊοδίπεηθς Ιπίο οἶο5ε οοπηεοίοη γη {πα ἀοίεξίιεά Οτί]α5. 

Τη {πα τενίει’ οἳ Ἑπταϊοδίπεπες5 οοπάσοί α5 οπε οἱ ἴπε ΤΗΙτγ 

(65 48-52), Γ5ἷα5 ο8η Ὀτίης πο δρεεῖβο «πατσε Ῥεγοπά {ἶαί οἱ ἔἶε 

αττεςὶ οἱ Ῥο]επιατομας. Ἡε {τες ἰο {οτεςία]! {ια Ρίεα οἱ Εαίος- 

ἴπεπες ἴ]αί Ἡς αοἰϊνεἰγ ορροδεά οετίαϊη οἱ ἴπο οτίπες οἱ ἴἶπε 

Γηϊτιγ Ὦν ἴἶια επτενγά οἰαίπι ελαί ἴΠὶς υου]ά οηΙγ Ῥρτονε ἴμαί Τε 

οοπἰά δα{ε]γ Ἠανε ορροδεά (επι 8. Ἠε ΠπαΙγ (885 52-6τ) αῑες 

ἰο ρῖνε ἴμε Ἱπιρτεςρίοη ἴπαί ἙἘταίοδίπεπος ἵνα5 οοηπεοίεά νἩὮ πε 

Ὀαά αἀπιιηϊδίταίίοη οἱ {με Ῥοατά οἱ Τεη, ἃ οΏατρε {παί 5εείης ἴο 

Ρο επΏτεΙγ νπποαί {οαπάαί{Ιοη. 

1 Οη {Πε ὁμοιοτέλευτον, 588 ΑΡΡ. ὃ 57. 4. 
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Το α Ίάτγ αἰτεαάγ ρτε]αά]οεὰ Ὦγ (Πε αΠεοίπςρ Πατταίινε οἱ {πε 

αἲτεδί, απά Παττιεά ΟΠ Ίοπι οπθ Ροϊπίέ {ο αποίμοατ, ἴΠὶ5 πο]ε 

αἴίαο]ς γνας οοηνἰποίηςσ; Ῥαΐ {με πιοάετη τεαάετ Ππάς ΠΗτί]ε οἱ τεαἰ 

Ῥτοοί, απά αΏ αὈαπάαησε Οἱ 5ορΗΏΙςίτγ. 

ΤΠπο Ιαηριαρε ἵ5 οἶεατ απά παίυτα], ἵπ 1δίαςς οἰαταοίετὶςίϊο 

α’ραπιεηία{]νο 5ίγ]ε. 

. δξ 62--1δ. 

Τγδίας οοπιθ5 ΠΟΝ {ο ἴμα τεβιαίίοη οἱ {πα τα ατσαπιεηί οί 

Πιο ἀείεηςε, {παί Ἑταίοδίπεηες 5 α Πιειηδετ οἱ {λαί Ποποταβ]α 

ΠΙΙΠΟΓΙ{Υ αἴποπςϱ ἴπε Πὶτίγ πΏο ορροςαᾶ {Πε οτίπιες οἱ ΟπΙΠα5)5 

{αο(ἱ0Η, αηπά ὪνΏοςε ]εαάετ, ΤΠεταίιπεηες, Ιο5ί Πῖς Π{ε ἵΏ {πε αἰτεπιρί 

(ο Ὀτίης {ο αἀπηηϊδίταίίοη ὈαοΚ ἴο 4Ώ Ώοπεςί «0156. 

Ἠ/παίενετ νο ΠΙΑΥ (λ]π]ς οἱ {ωε τεα] πποὔνες οἱ ΄ΓΠεΙαΠΙΕΩΕς, 

{μετα 8η 6 πο απεξίίοη {παί αἲ {πε πιε οἱ {Πῖ5 ἰτιαὶ {πε Ῥεορ]ε 

Ν6Γ6 αἰτθαάγ οΟΠΙΙ1Ρ {ο {πίπκ οἱ Ἠίπι 45 α πιατίγι {οἵΓ Ρορι]ατ 

τισηί. ΑΠ Κποεν ἴπμαί Εταίοδίπεπες γα5 Πὶ5 ἐΓιεπά απά 5αρΡροτίετ. 

Τ}δῖα5 58) {πετείοτε (παΐ Πε πιαςί Ῥίασκεπ {Πε οἰαταοίετ οἱ Τηε- 

ΓΑΊΏ6η65. Ἡε αοοοτάϊηρἰγ ἔπτης (ο α ταρίά τενίεν’ οἱ Πῖ5 σε. 

Τη α {6Ι/ οἶεατ-οαί 5εηίεποςς Ὦθ ΡΙοίηταες ΤΠδίαπιεηες αὲ εαοὮ οτίςῖς, 

αἱνγαγς ἴμα δαππε 5Ώτεινα, 5ε]{-5εεΚκίπβ, απΏδοταρα]οις 8Η, ανναγς 

Ῥτείεπάϊης {ο 5ετνε ἴπε σίαϊε, α]ναγς τεαάγ ἴο 5Η1{ἳ {ο ἴπε Ροριαίατ 

οἱάς, αἱνναγς 5οτνίηρ Ἠῖ5 ΟΝΏ ΙΠίεΓεςίς. 

Τ1ε αἰίαοΚ ἶ5 α πιαςίετρίεσε. ἜΤηοτε ἶ5 πο Ιηπίεπιρεταίε ἵαηριααρε, 

ΏΟ Πατ]ησ ος ερἰ{Ώείδ. “Πε αοοίδες Ὦγ πηατταηρ. Τηε ἁταιπαί- 

Ιοα]]1γ ἰτοαὈ]εά πιε ΠΟΠ 411 {ο 403 τίδες Ὀείοτε 5 1η ΙΠΙΡΓΕΘΘΙΥΕ 

Ρἰοίατο». Αί ενετγ {ατη ΤΠεταπἹεηες αρρεαῖς α5 {πε ενΙ] ρεηῖας οί 

{πο ΔίΠεπίαης. ἨΗῖδ νήοκεά εροϊδιη σίαπάς οαί ἵη ενετΥ {αοῖ..3 

Ἑερατάεᾶ α5 α Ρρτοάιοί οἱ τῃείοτίσα] ατί, ἴπε αἴίαοξκ ο, Τμε- 

ΤΑΊΏΘΏΕΣ πιετῖίς ΟΠΙΥ αἀπαϊταίίου ; Ῥαΐ 15 {115 Ρ]οίιιτε οἱ ΓΠΕΙΑΙΠΕΏΕς 

Ίγαθ {ο {ως {αοΐδρ Τη Πῖς πατταίίνε Τγ5ιας 5ε]εοί» ἴΏοςδε αοΐ» ΟΠΙΥ 

Ἡροη ΥΨΠΙΟὮ Ἠε «8η ραί α Ὀαά οοηδίταοίίοη. Πε {ας {ο τε] τς 

ψ]αί αρρθατς 5ο οἰδατ]γ ἵη Τε πατταίῖνε οἳ Τπαογάϊάες” απᾶ ἵπ 

ἴμε ἀθίεηςε Ῥριαΐ Ιπίο {Πα πιοπία οἱ ΤΠείαπιεπες Ὦγ Χεπορβοτ 1π 

1 Έτιης, {λος {116 γΊςελε ΒοΥ1/ῶΐ ἄεγ (216εΛέ, Ῥ. 493. 

3 Γηυος. δ. δο9 Π, 
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Ες αΏς5ΜΕΙ {ο Οτίέίας Ῥείοτο {πε Φεηαίε,' ἴΠαί Πὶς ορροδΙῖοή ἴο ἴπε 

οχίτεπις [αοίίοη οἱ {πε Έοιτ Πιπάτεά να5, ΝΠαίενει ΠΙΑΥ Ώαγε 

Ὥδθι Πί5 Πηοίϊῖνε, απ εΠιοϊεης οαᾳ5ε Οἱ {λεῖτ ογετίῃτου, αἲ α ἴἴπιε 

νηοη ἴΠετε /α5 Γ6ᾶδ5ΟΠ {ο Ί6ας {μαί ἴΠ6γ Ίνετε ΟἩ πε ροῖπί οἱ Ῥε- 

(ταγίης {λε οἵεγ {ο {με Ρεἰοροπηεδία!ς. 1/5ίᾶ5 ας ποίλΊηρ {ο 5αγ 

οἱ ἴἶια ρετίοά υυῖο Ἱππωιθαιαίε]γ {οἩονεᾶ, ἁατίης νπ]οὮ Τπεταπι- 

επος 45 αἲ μα πεαά οἱ α φιοοθρδία] αἀπιϊπιςἰταίοη ὮΥγ α Πποϊτεά 

ἀθΠΙΟΟΤΑΟΥ; εχοερί {ο αοοα5ε Πω οἱ ἴΤεΟΠΕΙΥ ἴο Πΐ5 {Πιεηάς {ΟΥ 

σοουτίησ {λε ριπϊςδμπιοηέ ΟΕ 5οἵηθ οἱ Πὶ5 {οτππετ οοἱἱεαριες, α ριη- 

ἱεΏιπεπί γγΠίο] 1Π8Υ ανα Ῥεεη {11 ἀεδετνεά. Πε ππιδτερτεδεηίς 

ΤΠείαπιεπες’5 τεδροηςἰδΙΠ{γ {οτ {ο Ἱατά ἴετπις οἱ ἴπε Ῥεαοε, απᾶ 

Ἡς ἴρηοτες {πε {αοῖ ἴμαί ἴπο Ππαὶ ορροβίοι {ο ΟτΙίΙας νΥβΙοὮ οοςί 

Πίτα Πῖ5 ές Ίπας ἱΠ 6νετγ ρατίίοι]ατ ναί νοι]ά Ίανε Ῥεεηπ ἆε- 

πιαμάεά οἱ {λε πιοδί Ῥαϊτιοίίο οἰίζεη. Τί 15, Ιπάεεᾶ, Ροβδῖδἰε Το 

σος ἵπ 6ν6τγ αοὶ οἱ ΤΗείαππεπες α σοοἱΙ, ἀε]ρεταίε εροίσπι, Ῥαί 1{ 15 

αἶδο ἴτας ἴλαί ο 5οαρΏί Πῖς ΟΝΏ αἀναποειπεηπί 1ΏΠ ΕΥΕΤΥ ο85ε 58νε 

οἱΏ6 ὮΥ ἃ ΡοΠογ υΠίοὮ Ύνας ἵΏ ἴἶπο Ιπίετεδί οἳ ἴνε οοηδετνα!ῖνε 

ΠλΙάά]ε οἶαςς.” 

Τμασγαϊάες ηα5 α Πἱρ ορἰπίοη οἳ Ες αθΙΜ{Υ," Ῥαὲ νή]ε Τε Εἶνες 

πο οχρ]ἰοῖε εδΗπηαίε οἱ Πὶ5 πηοταὶ οματαςίετ, Πε 5ΕΕΠΙ5 {ο ΊοοΚ 4Ρροη 

μίς ορροβίοη {ο ἴε οἴμετ [αοίῖοη οἳ {πε Έοατ Ἠππάτεά α5 ἴπε 

τεσα]έ οἳ ΡοτδοΏπα] απηθἰείοη. ΕΠί5 Ρταῖδε οἱ ἴπε αἀπηιπισίταἸοῦ 

ται ἴἶια Έοιτ ΗἩππάταά ἵ5 ταίὮει Ῥταίσε Οἱ ἴ]ε {ΟΤΙ οἱ 6ΟΥΕΓΗ- 

πηθηέ (ηαη οἱ 1ΐ5 Ἱεαάςτ.ὃ 

ΧοποβποΏ ΠΟΨΠΗΕΤΕ σἶνες Πὶ5 ΟΝΏ εδτηαίε Οἱ ΤΠΕΙΑΠΠΕΗΘΣ, Ραΐ 

Νο ραῖς ἰπίο Βΐ5 πιο{Ἡ 7 αΏ. απΏδινετ {ο Οτίῖα5 ΙνπίοἩ 15 5ο οοιηΡρ]είε, 

απά νΠίοἩ 5ο νεῖ] τερτεδεηίς {λα ἴτις Ῥο]ίοΥ {οι {πε οοηδετνα(ῖνε 

πιά ἆ]ς οἶαςς, ἴἶιαί 1έ 566Ώ}5 ἱπιρορφῖρ]ε ἴπαί Χεπορίμοῦ ]οοκεά αροη 

1 Χεη. ῥ{1εᾖ. 2. 3. 46. 3 μας, δ. 97. 1 ἴ. 

8 Τη {μα οης σᾳ5ε, {Πο Ργοδεοπίοη οἱ {λε σεπετα]ς {οι {πε [αί]ατε {ο τέδοιε 

ἔπα ἀτοινπίτς ππεν α[ἴθτ ἴλε Ῥαξ6 οἱ Ατρίηισας, πε οετίαἰπὶγ 5ουσΏί {ο ἴπτουν 

ο {πα απ]αδί οθΏδυτε ἐαί ἵνα {αλῖηπςσ προιπ Ἠπιδε]{ ῬΥ α ἀεμροταίε απά 

πη]αςί αἰίασκ αροηῃ οἴπει Ίπεῃ. 

4 Γλης. δ. 68. 4. ὅ Γης, 6. δ9. 3. 

ὅ Γμας, δ. 97. 2. Τ Χεηπ. {76/, 2. 3. 35--40. 



δ6. ΧΙΠΗ. ΑΟΑΙΝΡΤ ἘΕΑΤΟΡΤΗΕΝΕΣ 

Ἠΐπι α5 απ πηνγοτίμΥ εαάςτ οἱ ἔνε Ῥατίγ {ο πλἰοὮ Χεπορίοι Πἰπιςα]έ 
Ῥε]οπρεά. 

μα Ίταρίο ἀεαίῃ οἱ ΤΠείαπηεπες 5οοη ]εά {ο ια {εε[Ιηρ {αι 

πε Παά ἀῑεά α πιατίγτ {ο {νο τὶσΏίς οἱ {Ἡα Ρεορ]ε αραϊησί ἴπε 

(ταηΏίς. 1ηδία» ενιάεηί]γ {εεῖς {Πε ἄαπρετ οἱ 56 α οοηγἰοίΙοΏ 

ενεη απποηρ ἴΠε ἀεπιοσταίς οΓ ἴῑνο Ίατγ. Τη ἴνε πεχί ρεηΠεταΓἰοΏ 

ορ]ηίοης Ίνετε 5ΠαΤΡΙΥ ἁῑνιάεά ας {ο ἴε ολαταοίε οἱ ΤΠΕΤΑΠΙΕΗΕΡ. 

Ατιδίοί]ε, ἴο ΨΏοπα Ἡε 5ίοοά α5 {Πε τερτεςεηία!ίνε οἳ {με Ιάεα] ρον- 

εγηπιεηέ ὮΥ {Πε αρρετ οἶαδδες, Ῥίασες Πῖπι α1ποης ἐλς ρτεαί ΠΠΘΗ Οἱ 
ΑίΠεης.' 

ΤΠις φεοίῖοη (58 62--7δ) Ῥτεδεπίς α 5ίγ]ε οί πατταξῖνε νετγ ἀῑ[ε- 

επί ΠοίΏ {παί οἱ 55 4--το, ἴἶια 5ίοτγ οἳ {λε αττεςί. Τηετα νο Ώανα 

ἴνε 5Ιπωρ]εςί 5ἰαίεπιεηί οἱ {αοΐς5; ἴῆε Ῥοιεί οἱ ἴ]ε παττα(ἶνε Ἰ]65 ἵπ 

ἴπε νιν]άπεςς γ(Ἡ Πο] Ίνε 5εε {Πο ονεηίς, απά ἴπε οατίαϊηίν ος 

οι {θε[ῖηςσς Ῥείηρ 5Ιττεά αἱ ἴμε φἱσΏί. Ἠετε ]μδίας ἵ6 ἀεα]ηρ 

ΨΙΙὮ ποτε οοπιρῃσαίεά αοΐ5, απά ἴλοςα γλῖοη ἆο πο πια]κς {εί 

ΟΝΏ Άρρεα|. ΏἨε ἰπετείοτο αἲ ενετγ 5ίερ {Ἡτοννς ἵπ ψ(ῃ {πα Πα{- 

ταΏινε ος {πο ενεπίς Πῖ5 οΥΏ Ιηπίετρτείαίίοη ΟΓ πιοβῖνε απά τεςι]έ. 

Ῥγ α ρΏταςε Ἠετε, ἃ 5ἱηπρίε Ἱπνίάίοις ννοτά {Ίετε, Ἶε θἩτεννά]γ οἶοτς 

πε ππεάϊαπι {Πτοαρῃ υνΠῖοὮ γε 5εε {Πε ενεηίς. ΈνετΥ ίαϊεπηεηί 

15 5ο ἴπτηες ἃ5 ἴο Ῥεοοπιε 4η ατσαπηεηί. Τί ἶ5 α ρε οἱ παττα!ῖνε 

ΨΏΙοΙ {Πε εΠεοίίνε 5ρ6αΚετ πηαςί πηαδίετ, αΏ ἱηςίταπηδηί ἴῷς 1ηοτθ 

εΠβεοίϊνε Ῥεσαιαςδε 5ο 5αδί]ε 1η 15 νοτ]κίηρ. 

1 Λεβ. 410. 25. 5, Τε δειέ οὗ έἔλε ο{αρεγιοι αἱ 44λε]ς, α/ζε; {ᾖοσε οἵ εαγ/γ 
Ζ27365, 566: ἴο ᾖαωε ὄεε ΛἼοζας, ᾖ7Ἴτογαλαρς, αγά Τήεγα/μεηοι. -τ ἔρ 

Ασίας απ Τήιογάδαςς, 1εΩΣΥ εὉεΥΥ οπε αργεες ἔλαέ {6 τυε}ε /10/ 167 ε/Υ 127) 

οὗ δἱγ{0 αηα εαγααε, ὅσιζ αὖσο «{ωζες1671, α2ά λαέ ζᾖεγ ααἴθα 1 οὐ] {εί ᾖτιό- 

το {έχε 17 α ΗΕ τυο}{Άγ ο ἐλειγ απεεςίγγ. Ο7 {ο 114 οὗ 7Λεγα”Ίέλες 
οβαέοία ἐς ατοίαεα, δεεατίσε 14 5ο ἠαβῥεπεα ἐαέ 1 ης ήπιε ῥιιῤζὶς α//αΐχς τυεϱ 
27 α ὉΕΥΥ {077 φζαέο. «14 ζφοσε τυᾖο φῖνε {εί οβῖη Σο αἴε[1ῥε7α{οὐν πα 171, 
206, ὤ5 ᾖῆν ο τἔιος [αὐτοῦ απνεγί, ουε;{ηγοτυῖησ ϱυεΣγ ῥἶγα οὗ εο2Φ{1{11 011, ὃν 
σ{0βού {1715 ευεγ Αἴγαά 5ο {0719 αν 1 ολα 110 ἔγαλδογεςς 1ο ζωτυς ἔδαις ο οτυίος’ 
ἔλαέ Ἆε τυῶς αὐᾖθ, οἲ ΕὉΕΥ} ᾳοοα εἰζίσε: εΆοσι]ῶ δε, {ο ᾖἶσυε 1197 α1Υ 70731 οὗ ε0/- 
οζ2ή2ιήο2ο τοᾖτζε ᾖε γε] πρῶ {ο εοτε{εα2ες 1ή]εραδεήγ αγά τυας ἓῑς ε/Φ{ῶ717 Θ712/1Υ 
(Κεηγοπ’5 ίταη5.). ἘΟΓ ἃ ΙΠΙΤΩΕΣΥ ΟΕ {1ε πποάετη ἀἰβοιδείοης α5 {ο ἴ]θ οἶναί- 
Ἀοίετ οἱ ΤΠείᾶπιεπες, 5εε Ῥλδο]ί, (71 έκεζε (ετοίελίο, 1ΤΙ. 1, 14603. 
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ΤΠε ἱαπριασο οἱ ἴπε 5εοΠοη ἶ5 αἰπρ[]ε, πεο Ποπι τηείοτίσαἱ 

{ΟΤΠ15; 6ΕΥεη απϊίηεςες ατε ΟΠΙΥ 5ρατίηρ]γ δες. 

Τ{ 15 οπΙγ Ίπ ἴπε οοπο]αάΊηπρ ῬαταρταρΏ ἴλΠαί ἴ]α 5ρεαΚεί Ρας5ε5 

ονεί ἴο ἴπε ατεβοῖα], τπείοτίσαΙ {οτπι, ἵη Ῥα]αποεά Ρρετίοἀς. Τε 

αηβΑῥεαίοη αἲ ἴηπε ορεπίης οἱ ὃ Ἴδ, υπ {με 5τ]κίησ τερείέἶοι 

Οἱ καί ΙΏ ἴπε Ίοης 5οτίες (5εε ΑΓΡ. ὃ 5δ. 4), πιατ]ς ἴΏε «Ἠαηρε οἳ 
5ίγ]ε : 

καὶ τοσούτων καὶ ἑτέρων κακῶν καὶ αἰσχρῶν 

καὶ πάλαι καὶ νεωστὶ 

καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων 

αἰτίου γεγενηµένου 

τολµήσουσιν αὐτοὺς φίλους ὄντας ἀποφαίνειν 

οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν ἀποθανόντος Θηραμένους 
9 3 ς 3 ο ς ο / 

ἀλλ. ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ πονηρίας 

λ , 9. 5». 5 / , / 
καὶ δικαίως μὲν ἐν ὁλιγαρχία δίκην δόντος 

3 ἑ 9 / 

ήδη γὰρ αὐτὴν κατέλυσε 
΄ 3 ἊἎ 3 / δικαίως ὃ ἂν ἐν δημοκρατία 

δὶ λ « Α ὃ ή 

ἰς γὰρ ὑμᾶς κατεδουλώσατο 

α Ν / ωὶ 

των µεν παρὀγτων καταφρονῶν 
α) Ν 9 ’ 9 Αν 

τῶν δὲ ἁπόντων ἐπιθυμῶν 

Ν . λλέ  ) , 
και τῷ κα ιστῳ ονοµατι χρωμεγνος 

, 3 / / 
δεινοτάτων εργων διδάσκαλος καταστας. 

Ἠετε, α5 ἴἶε Ρετίοά αάναποες, ενετγ ρατί {α]]5 ΙΏίο {λε ατηβοἰα], 
Ρα]αποθά {οτπι, οϊπαιης η {Ως {ον {οτπια] οοἷα υπο] 5ΙΤη 

πρ ΓΠεταπιεπες’5 οΠαταοίετ νὰ {λε Ῥτενίίψ απά «Ἡατρηθεςδς ΟΓ αΏ 

ερίστατη.. 
ΨΊ. ᾿Ἐπίλογος, Φε7ο}αξίο, 88 δτ--τοο. 

Τ]ε ρετοταΠοη ορεῃς ψΙ(Ἡ α νίροτοις αρρεα] ἴο {πα τεδεηίπιεηῖ 

οί ἴἩε ρεορ]ε αραϊησί ἴπε ΤΠΙτίγ. Υ Ιρηοτῖης {με 5ρεοίΠο οματσα 

ασαϊηςί Ἐταίοσίπεηπες, Γ}5ίας ἵ5 αὈἱε {ο (Πτον προη Πϊπι {Πε Παίταά 

οἱ {16 Ί1τγ {ος {Πε οτίπιες ΟΕ {Πε γ]ο]ε αἀτηϊηϊδίταΙοη. 

1 ρεο Εηπ.-Ε. οἨ ὃ 768. 



δὃ ΧΠ. ΑαΑΙΝΡΤΈΕ ΕΕΑΤΟΣΤΗΕΝΕςΣ 

Πε ἴπεη ατοιςες 5μβρίοίοη αραἰηδί ΑΠΥ ἩΝΠΟ ΤΙΔΥ αρρεατ α5 

Ψέηεσδες ΟΙ φαρροτίετς οἱ Ἑταίοδίμεπες ἵπ Πὶς ἀείεπςε, ὉΥ ἰτγίηρ 

ἴο παΚε ἴπε Ίά1γ Ῥε]ίενο ἴῑαί ἴε οἰίγ ἶς ΕΠ] ἵη ἆαπρετ Ποια 

οἩρατοβῖσοα] Ρριοί. Το (πε Ρίεα ἴμαί Εταἰοσίμεπες γνας {Πο Ῥεσί 
ΠηΔΏ ΑΠΠΟΠΡ ἴπε ᾿ΓΗΙτίγ, πε πιαΚας {Πε Κεεπ τερἰγ οἱ ἴῑε τηείοτί- 
οἴαη, -΄ Γμαΐϊ οηΙγ Ῥτονες Ππα {ο Ῥ6 ΊοΙδε Παπ αΠΥ οἵἶιετ οἰζει.” 

ΑΠΕΓ «Ώτενα!]γ ννατηῖης {λε Ίάτγ ἴμαί {ο αοαιῖί Ἑπαίοσδίμεπες νη]] 
Ῥε {ο οοηνἰοί {Πειηρε]νες ο{ αρρτονίηᾳ {πε οοπάποί οἱ (πο ΤΗτίγ, 
Ίγδιας τηᾶΚες α ἀῑτεοί αρρεαὶ {ο {με τερτεκεηία(ἶνος οἱ 6ασοἩ οἱ {ης 
ἴννο Ῥατίςες. Τί 16 α πιοδί εβεοίῖνε Ῥίθα, απά ας α φιπηηΐης 1) 
αδα]ηςί {πε Τίτίγ νοτίγ ουΙγ οἱ αἀπιίταβοη. Ἐπί α5 α δητηπηίπο 
πρ αρα]ηςί Ἑταίοξίμεηες 1έ πας {πε {απ]ὲ οἱ {με νηοἰο 5Ροεο], ἴπο 
ΠηίαΙΤ Πεαρίηςρ αροη Ἠΐπι οἱ ογίπιε γΥΠΙοµ Ἡα ἀῑά πο Ιηςείσαίο, 
8πς 1π {Πε οοιηπα]ςοίοη οἱ ννἨμίοΏ ὮἩς Ῥτοβαβ!γ (οοῖς ενΘη Ραςδςινε 
ρατῖ ΟΠΙΥ Ὦγ οοπιρα]δίοη. 

Ίπε Ππαὶ 9οοοη (58 90-τοο), αάάτεεεά {ο πιεη αἰτεμάγ 
4εερὶγ πονεά ὮΥ {Πε τεοῖία| οἱ {πεῖτ πτοηρς, Ὀτίηρς (πει ἵπ {μθ 
πηοδέ 5Οἱ6Π1Π Ψ/ΑΥ ἴ8οε ἴο ἴαοε ψἩ ἴπείτ ἁπίγ ἴο Ἀνοηπσο {λα 
ἆθλά, απ, Ὦυ απ αρρεαὶ ἴλαί γνοτκς αροπ {Πε πιοσί ρτοίουπἆ 
[εε[ηρς, ν/ατης ἴπεπα Οἱ {1ε Ῥτθδεηος αΏά ΘαΤΠεςί γγαἰομ{α]ηθςς οἱ 
ἴπε δρ]τί5 νο ΙοοΚ {ο (επι {οτ ἴΠε ριηπϊδΗπιθηί οἱ {ῃαῖτ ΠΙΤ- 
ἀετεῖ». Ἡ 16 α Ππε ατίδΗο 5εηδε Πίο Ἰεαάς ἴλε 5Ρ6α]ατ, αΠ{6Τ 
ΓαΙδΙΏς ἴΏε {εε]ίηρς οἳ {πο {1τΥ {ο 5αοὮ α Ρῖίομ, {ο οἶοςθ ψ(] νΥοτάς 
οἱ αὈφο]αίε 5ΙπιρΙΙοΙ(γ, ---Ἠαύσομαι κατηγορῶν. ἀκηκόατε, ἑωράκατε, 
πεπόνθατε, ---- ἔχετε  δικάζετε. ᾿ 

ΤπΠε αηρααρε δι](εά {ο α Ρετοταίίοη 15 ἀἰβετεπί οπι ἴἶναι οί 
Πατταίινε οἱ ατριππεηῖ. Ἡ ἶ5 αἀάτεδεεά πποτε {ο ἴ1ε {εε[ηρς; απά 
5 Πο]άϊηρ {πε {οτπια] Ῥίασε οἳ ἀϊσηιιγ αἲ ἴε οἶοςε, 1 αἁπιῖίς οἱ 
ΙΗΟΙ6 {ΟΤη]8] δἰταοίήτε. ΕΒοΐι οοηφιάἀεταίίοης ἴθπά {ο {πτοιυ ἴῃθ 
Γποιρηί Ιπίο Ρρετίοάϊο ἔοτπ. Της (Πποισῃί οἱ 66 8τ--δ ἵ5 οἱ 1δε]{ 
8Ώ απίΠεςϊς, απά {πε αηεϊπείο ἰταοίατε Ιπεγ]ΙίαὈΙγ Ρετναἆος {λε 
Ρ85ραρε. 1 15 ἀἰσηϊβεά, υη(Ἡ Ίε5ς αρρατεηί ἰτίνίης {οι {οττηα] 
Ραίαποε οἱ Ρῃτᾶδε απά σοἶοη {Π8Ώ νο 5οπιείίπχες Επά 1η ],γδίαςς 
απΏίηἼεςες. ΤΠε απερίίοηπς οἳ αρραεα] ατα εερεοῖα]γ βίῆηςσ {ο α 
Ρετοτα{ϊοη (58 82 «ἶο5ε--δᾳ). 
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[η εἶνε 5εοξῖοη 88 84--59 {λετε ἶ5 α 5ίθαάγ αάναηοε ἵπ Ῥαίαηος 

οἳ {οτι ππ 8] ποπι 8 57 οἩ αἱηοςί εγετγ 5επίεπος Ὠας 15 ραιτ οί 

αηΏ(Ώείίο οο]α. 

ΤΗς πα] 5εοίίοη (68 99--109) {αῑῑ5 αἰπιοδί επηίτε]ν υΙΠΙΩ Ῥετί- 

οῖς {οτιη5, Ὀαΐ νλοιί αΠΥ Ρεί{γ Ρ]αγ οἨ 5ουπά οἱ αγΠοἰα] Ῥα]απος 

{ο πιαί ἴωε εατηθδίηεςς οἱ ἴΠε αβρεα]. 

Τίς ειάγ οἳ να δίγ]ε οἱ (λίς 5ρθεοῖ ἶ5 εδρεοϊαϊ]γ Ιπίετεςίῖης 

Ῥεσβαφα ἰέ 5 ἴἶε οπΙγ εχίαπί 5ρεεοι Πίο] 1δίας Υντοίε {ΟΥ 15 

ο ἀε]ίνετγ, απά οπο οἱ ἴπε Πτδί ἵη Πὶ5δ ο8{εεῖ ἃ5δ ἃ ρταςί]σαἰἱ 

«ρεεοΏ Ἱηίετ, Τω Ρτερατίηρ εαοἩ οἱ Πῖς οίμετ 5ΡεεσβεΒ ῆε Ὠαά 

ἴο αἀαρί {λα 5ρεθςῃ {ο ἴἶε ΠΙ8Ώ ΥΠΟ γα5 {ο ἀειίνετ 1; 1η {Ππῖς ηε 

γνας {6Ἐ {ο {οἶ]οιν Πίς πάρπιεηί οἱ γναΐ α 5ρεθςοῖ 5που]ά Ῥε. Πε 

ἵνα αἰτεπάγ γε]! ΚπονΏ α5 α δαἀεπί οἱ τηθίοτίο; Πε ΠΟΝ ππάετ- 

ἴοοΚ {ο αρΡΡΙγ Εἱ5 τηοίοτίσα] ἴΠδοτγ {ο α Ῥτασίεῖσα| οἲδε ΜΠΙΟΠ Ίνας 

οἱ ἴμα αἰπιοδί Ἱππροτίαηπςε {ο Πἱπηδε]ξ, απά γυλΙοΏ Ιηνο]νεά βτεαί 

ΡραρΗο ααεδΏοης. 

ΥΤἩε Ο/νγεβίε δῥεεοῦ (ΧΧΧΙΙΤ) ννα5 ΡτοβαΡὶγ 6ροκετ ὮΥ 17ἱα5, Ῥαΐ ννε 

Ἠανε α πιετα [ταρπιεπί οἱ 1ΐ, 



ΑΒΡΒΚΕΝΙΑΤΙΟΝ5 

Ῥ. - ΒαβρΙ(ς (2071147 οὗ 41ο απ οπῇο (766, 1902. 

«. -- (οοάἀν]π)5 676εᾷ 7727127 (τενῖδεά εἀτοπ), 18592. 

ἀαΜΤ, -- ἀοοἀγίη”ς γής ο ἐδε Ἰήουῦ απα 7εηφες ο ἔνε σ7εεᾷ Ιεγό 

(επ]ατσες εάϊΙοπ), 1899. 

αἱ,  Ξ ἀοοάεΙ]/5 ΦεἼοοί σ7α11αΥ ο 44ο (67εεᾷ, 1902. 

5. Ξ- ἀΠάειδιεενε ιΥηέα οὗ Οἰασοτεαζ σγεεᾷ (βτδι ρατί), 190Ο. 

ἨΔΑ. -- Παά]εγ σ7εεξ σαι (τενῖδεά Ὦγ ΑΙΙεπ), 1δδ4. 



ΧΤΙ 

ΚΑΤΑ ΒΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΤΕΗΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ., ΟΝ 

ΑΤΤΟΣ ἨΠΙΕ ΛΥΣΙΑΣ 

Οὐκ ἀρξασθαί µοι δοκει ἄπορον εἶναι, ὢ ἄνδρες 
΄ αν / 3 Χ , ό 

δικασταί, τῆς κατηγορίας, ἀλλὰ παύσασθαι λέγοντι " 
ῳ » ω) λ / ι ἃ ῳ. Χ αν 3’ 

τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ μέγεθος καὶ τοσαῦτα τὸ πλήθος εἰρ- 
. ο » 5» ἃἉἈ / Ἱ, α 6 

γασται ' ὥστε μήτ' ἂν ψευδόµενον δεινότερα τῶν ὑπαρ- 

1. λέγοντι: αξ ἴπε ἸΠῖ παύ- 

σασθαι ἴακος 1τ5 σαβ]εοί {ΟΠΏ μοι, 
ἴπε ρατῆο. λέγοντι 15 αδδιπη]]α[εά 
ΙΏ 0356 ἴο µοι. ΗΠΑ. 941: (α. 928. 

Ι: Ἑ. 611: (αἱ. 543 α (1). Ορ. 

έλεγεν ὡς . συμβουλεύσειεν 
αὐτοῖς παύσασθαι φιλονικοῦσιν ζε 
φα7 ζαωί ᾖε αὔωφεῶ {ᾖε7 {ο ο{οφ 

οοηΕάΖ710, 22. ὃ. --- αὐτοῖς: ῥ]Τα], 

Ῥεσαιςε {Πα ἀεπαποϊαίοη οἳ Έτα- 

ἰοδίπεηθς ΠΠ ἴπνοίνο απ αίίας]ς 

οἩΏ α]] οἳ {πε ΤΠϊτίγ απα {πεῖτ {οοίς; 

αὐτοῖς ΤαἴὮςί ἴπαηῃ τούτοις Ώεσαιδε 
πιοςδί οἱ {ποςοα Ἱπο]αάεά ἵπ {Πε ποτ 

ατα αΏδεηί. --- τοιαῦτα . . . εἴργα- 

σται : {λπῖς οἶαάαδε σίαπάς ΙΠπ απ 

υπαςα] Ῥαίαπος Ῥείπεει ἴῑπε ΡΓε- 

οεάϊπο απά {Πε {ο]ονίης; 1{ 5είνες 
85 αη επηρΏαίίο 5ἰαἰεπιεπῖ οἱ ἴπς 

στουπᾶ οἱ {Πε ρτεσεάῖης ἀ85εΓίΙΟΗ, 
απά αἲ {ο 5αΠΠε Ώπῃε 1 σῖνες ἴ]α 

στουπά οἱ ἴ1ε δἰαϊεπιεηί εχρίθδδεά 
6ι 

Ὦγ {ῑιε ὥστε οἶαμςε. 966 ΟπΙ{. Νοίθ. 
ἴιο {οτος οἱ ἄν οχίεπάς {ο 

ΡοίΏ κατηγορῆσαι απᾶ δύνασθαι : 

{[ μήτε ψευδόµενον. .. κατ- 
. . ἱ  ηγορῆσαι 

ος µήτε βουλόμενον . . . δύ- 
Γι. νασθαι. 

Τῃο νειρς ατα ἴἩτονη Ιπίο {πα 

ΊπΠΏ. ὮΥ ὥστε; οἴΠοινῖδο {ἴΠεγ 
φου]ά Ρε ορία νε, αροᾶοςες οἵ ψευ- 

δόµενος απά βουλόμενο. αΜΤ. 
602: ἨΠΑ. ο6ή α; (α. 1395: Ἑ. 

δο5- (α]. 57ο. Τε {πο οἶααξδες ΙΙΔΥ 

Ῥ6 5ο οοπιρἰηεά α5 {ο η]ακα Ῥοῖῃ 

κατηγορῆσαι απά εἶπειν ἀερεπά οἨ 
δύνασθαι, Ῥαΐ εΠῖς Ῥτεα]κς {πε Ραί- 
α]ε]ῖσΏι οἳ {ἴἩε οοἷα, ἸΠίοὮ 15 

ΠεϊσΠίαπεᾶ Ὦγ τα ΡρίαΥ οἩπ 5οµπά 
(5εε ΑΡΡ. ὃ 57.3). -υ-- τῶν ὑπαρχόν- 

των: Ζᾷέ Γᾳα5. / Νο «μαίρες ἴπαί 

οπ6 οομ]ά Ιπνεπί οοι]ά ὃο Ίοιδα 

ἴματ τπε οτἶπηες {Λαξ αγε.  Όπ ἴπε 

” 
π--αν. 



62 ΛΥΣΙΟΥ 

ςχόντων κατηγορῆσαι, µήτε τἀληθῆ βουλόμενον εἰπεῖν 
σ . 3 » » “λ Δ κ 9 : 
ἅπαντα δύνασθαι, ἆλλ αναγκη Ἡ τον κατηγορον απει- 

οπεῖν ἢ τὸν χρόνον ἐπιλιπεῖν. 
ϱ , , Ἀ 

τουναντιον δέ μοι δοκοῦ- 

μεν πείσεσθαι ἢ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ. πρότερον μὲν 
. ’ λ να . ο . α φ 

Ύαρ ἔδει ΤΗΝ ἔχθραν τους κατηγορονυντα» ἐπιδεῖξαι, τις 

ῤ λ ν , ώ λ λ Ἆ . .ά 
το εἴη πρὸς τοὺς φεύγοντας ' νυνὶ δὲ παρὰ τῶν φευγόντων 

Ν , ο Ὡ 3 ω) Ν ΔΝ ’ ελ) 

χρὴ πυνθάνεσθαι, ἧτις ἦν αὐτοῖς πρὸς τὴν πόλιν ἔχθρα, 
3 » 4 ο » / » ὸ 3 3 / 
ἀνθ οτου τοιαντα ἐτόλμησαν εις αυτην ἐξαμαρτάνειν. 

5 / ε 5 .. 5 , φ.͵ λ . 
ου μµεντοι ως ουκ εχων οικείας ἔχθρας και συµφορας 

νατίους πηεαπῖησς οἱ ὑπάρχειν 5ε8 
ος ὃ 23. 

2. πείσεσθαι: πάσχω ας Ώετε 

{5 5Ἱπηρ]οςί ΠπεαΠηίΠς, ἐ1ΖΕΥΙΕΊΟΕ. 

πάσχω - /αὖ2 ααίεᾷ 14ῤ0 ἵπ ἀῑδ- 
Πποίοη ΠΟΠ ποιῶ { αἲἴ. ἜΤΓπε 
Ἰάεα οἱ «ευΠετίησ” νοι]ἆ οοιπε 

οπ]γ {τοιη ια οοηίθχί οἵ {Πα αάά]- 

ἤοη οξ α δρεοίῃο νοτὰ (έ,ς. κακῶς). 
---ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ: οίΏεί εκ- 

ῥτεδδίοης {ΟΓ {πε 5αππο Ιάεα ατε ἐν 

τῷ πρόσθεν χρόνῳ 21. 25: ἐν τῷ 
ἔμπροσθεν χρόνῳ 10. 45, 19. 53: ἐν 
τῷ τέως χρόνῳ 7. 12, 21. 10, 27. 16. 
25.3. ἨΤΏε {ΟΓΠΙ πρὸ τοῦ 15 ἃ τε]ίο 
οἱ {με ἩΗοιπεσῖς ἀεπιοπςδίτα(ῖνε τοῦ. 

ΗΑ. 655 ἆ; (ᾱ. 984: Β. 443. 4: 
(1. ς{9 ο. ---Ὑάρ: εχρι]ίοαίίνε γάρ, 
566 ΟΏ ΙΟ. 12. --- την ἔχθραν : 

α Πποάετω Ργοδθεοµίους Ψου]ά οεί- 

ἰαἶπ]γ ποί 11 {πα Ίαν ἴμαί Πε 
ἶδ α ρειςεοπαἱ ΕεΠεΠΙΥ οἱ ἴπε ΠΙΔΠ 

ΝΏΟΠ θ ἵ5 ρίοδεοιίης. ἘῬαΐ 1η 

ΔίΠεης ««5γοορΏαπογ ᾿᾿ Παὰ Όεσοπιε 
5υςὮ α ἰαάς {λαί πΠθη οἱπε ΠΙᾷῃ 

αςοαδεά αποίΏαΓ ἵπ οουτί, ἴπε ῥτέ- 

5ιιηρ{ίοΏ οίεη ἵνας {Ώα{ Ἰέννας 4 0.5ε 

οἱ Ὀ]αεἰςπιαϊ] (ορ. οἨη 22. 1). ἨεποἙ 

ἃ5 ἃ ργεσαυ({Ιοη αρα]ηδί {Παῖ 5άΡΡο- 

ἱ{1ΟΏ απ Ώοπεδί ρτοδεομίοτ τερι- 

ἰατῖγ ἴτίες {ο 5ΠΟΥΝ ἴο ἴπε Ίατγ αἲ 

ἴπο οαίδεί {παί Ώε Οἵ Ὠἱ5 {ΑΠΗΙΙΥ ΟΥ 
Πὶς οἶο5δε {πεπάς Ίανα Ῥειδοπαἱ 

ΓέαδοΏς5 {ΟΙ ΥΙ5δΗΙησ {ο 5εε {Πε ἆ6- 

{επάαηί ριη]δῃηθᾶ. ---τοὺς κατηγο- 

ροῦντας: {με ρτοδεοἰίο: ἶ5 α5α]1γ 

σα]]εά ὁ διώκων (ορ. 1ο. 11), Οἵ ὁ 
κατηγορῶν, ΟΙ ὁ κατήγορος (ορ. 
ὁ 1). ΈΤΠε ἀε[επάαηῖ ἶς ὁ φεύγων 
(ορ. ἐφύγομεν 8 4). ---πυνθάνεσθαι : 
01496, ἴπε οοπαΐίνε Ῥτεδεπί οί 

πυθέσθαι {0 ζεαγμ. ἩἨΑ. ὃρς: {. 
Ί265ς: Ὦ. 523: (αἱ. 44ο: (αΜΤ. 

25: (9. 102. --- ὅτου: ἴπο αηίε- 

οεάεπί 5 τεα]]γ ἴῑε ρτιεσοεάίης 

οἰαμ5ε, Ῥιαϊ ἀνθ ὅτου 5 6οΠθ ἴο 
νε {ΕΙ αἰπιοδί α5 α οοπ]αποίοῃ, 

τυβέεγο/ο;ο. ἩΑ. 999: (αἱ. ότο. --- 

εἰς: {οί πὶς π5ε οἳ εἰς ἵπ Ποδίῖ]ε 
«εΏ5ε 56ο 32. 190 ΟτΠ. Νοίθ. --- 

ἐξαμαρτάνειν: ἴ]ε ρίεδεηί {6εῃςε, ἃ 

ςουἵ5ε οἳ αςίίοη. --ὧς: {οι 5υῦ- 



ΚΑΤΑ ΒΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙ 2, 4 ό3 

μ,τοὺς λόγους ποιοῦμαι, ἀλλ᾽ ὡς ἅπασι πολλῆς ἀφθο- 
, 5/ ς ΔΝ α / 3 / 3 λ Ν 

Βγίας οὔσης ὑπὲρ τῶν δημοσίων ὀργίζεσθαι. ἐγὼ μὲν 

οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὔτ ἐμαυτοῦ πώποτε οὖτε 

ἀλλότρια πράγματα πράξας νῦν ἠνάγκασμαι ὑπὸ τῶν 

γεγενηµένων τούτου κατηγορεῖν, ὥστε πολλάκις εἰς 

]εοείνα ὡς 5ε6 οἨη 16. 8. --- τοὺς 

λόγους ποιοῦμαι: αἃ 5Ι1σΠΙΥ Ίπογε 

{οἵιηα] εχρίθβδῖοη ἴπμαπ λέγω; ορ. 

Επρο]ςΗ, 1 πιακε ἴπε ίαζειπεπί 

απά “ΙΤ δρεακ.’ Τ]α (ποιφΠί ππ- 

ἀει]γίηρ {πε 5εηίεηοε 15, /1)ὸ ποί 

ἱπασίηε ἰμαί Τ αι οπρηαδίζίης 
Ειαίγ ΙοββΠέγ {ο ἴα οί οἵίγ 
ΠΟΠ αΠΥ ἸαοἷΚ οἱ ροί5οπαΙ οΟΙῃ- 

ρ]αἰηίς οἱ ΠΙΥ οπ. 1, ἴπε πιείῖο, 

δη {ο σαΗ γοιτ αἰεπίίοπ {ο {πε 

οοπηρ]αϊηῖς πΥΠΙοὮ γοι α1 Πανε, Ὀε- 
{οτε 1 ῥρτοσοεά {ο ρίεδεηί ΙΩΥ ῥεί- 

σοπα] απά {αποῖ]γ ντοηρς.᾽--- ἀλλ ὡς 
ἅπασι κτλ.: εξ αφςτ(2119 {αί αὐί 

ασε ϱγεαί αὐλῶαεο (οἵ 2141167) 

70 αθεγ Φεεαῖισε οὗ {λεν ῥ10ὔς 

ααῖς. --ἀφθονίας ὀργίζεσθαι: αδ- 

ὤαπερ ΙΟ} αρεγ; ἵω ἴπς εχρτες- 
5ἵοη {πε Ε,Πσᾖ5Η ἀεπιαηπάς λε πιοΓε 

Ρτεοῖςδα 5ἰαζειπεηΏί, αὐ]πάαπεε οἵ 

7411 Το, αὐτπααπεε οὗ  εα1δό 

70, Ὠαί Ίνα ἴοο δε {πο νασιε 
εχρτεδδίοΏ Ιπ ὅ αΏαπάαησς {οι Πἷ5 
«ιρροτί, “«αθιπάαπςε {οί οα ης 

απά ἁτιηκ]ησ.''---- ὑπέρ: {οΐσς, 5εε 

οη ὀργίζεσθε ὃ δο. 

3. ἐγὼ μὲν οὖν: /οτυ 7. μὲν 
οὖν οτἱσ]πα]]γ οοππεοίεά 15 οἶαιισε 
ΨὮ να ρτεοεάίπσ {μτοιρ] οὖν, 
αηπά 5εὲ ΙΤ ἵπ οοπίταςί ΜΙΤΏ 5Ο01Πε- 

(Πίησ {οΠουνίπρ (τοιρ] μέν (πε 
Ἰνθαἰκ6Γ {ΟΓΏ οἳ μήν), ἃ5δ ΊΏ ὃ 12. 
Βαΐ 1{ Ὠας οοπιθ {ο Ἠανε οἵεη α 
Ώω6Γς {γαηδΙΠ1οΏα] {οτοθ, οΏεη Π{Π- 

οαί οοππθοβίοη πΠ{Π {πε ρτεοεαίπᾳ, 
απά οίἴεη υνἩ πο οοιτεἰαίΊνε {ο 

μέν. Α. Μαικίης ἰταηδίίίοη {ο α 
Ώ6δΝ ἴορίο, 12. 3. ΙΟ. 2, 10. 11, 

24. 5. απᾶά οΠεπ. Β. Ματκιησ 

(αηδΙοη {ο ἃ ΠΕΥ {αοί ΙΠ ἃ Παί- 

ταιίνε, 12. Ο, 12. 12, 32. 18. 

Ο. Μαικάπο {πε οἶοδε οἱ α ἱορίςο 
ΙηΠ ἴμεα ἀῑδοιδδίοΏ, 12. 47, 10. 24. 

ΤΟ. 53, ΙΟ. ὅ5, 1Ο. 56, 19. 6ο, 22. 4» 

24. 4. ΕΟΙ τοίνυν -- μὲν οὖν 5ε6 

οη 16.7 (Ώ). ἘῬοι οὖν -- µέν οὖν 5εε 
οη 10.7 (Ἑ). --- πράγματα: Ἠείε 1η 

ἴΠε ἰεοΏηῖσαί 5εη56, ζφτυ-όλσέπέςς, 

Γ,. ὃς 5. 5.ώ. 111. 4. Όπ ἴπε {αοί ορ. 

Τηίτοά. Ῥ. 1Ο. --- ὑπὸ τῶν Ύγεγενη- 

µένων: ἴ]λεα μ56 οἱ ὑπό, ἴο ΡΤερο- 

Ι(οη Ῥίορεγ {ο ἴπε νο]απίατγ 

ασοηΏί, σἶνες {ο ἴπε ΏηΟΠ-ΡεΙ5οΠα] 
Ἠοτά α ἰοιοι οἳ ρειδοπἰΠσαίίοῃ. 

(5. ι66. Ορ. 24. 17, 32. 1Ο. 132. 

18. --- τούτου: ἃδ Τ}Υδὶᾶς Ῥαςδςες 

ΏΟΜΨ ἴο Πὶ5 ΡεΙ5οπαΙ οοπιρ]α]ηΐ, 

πο {πτης ΠΟΠ δρθαΚίησ οἱ ἴπα 
ΤΠη]τίσγ ἵῃ σεηετα] ἴο ἴμε οπε ΠιαἨ 

ασαϊηςί ποπ ηε Ρήπος ης {οΓπ]α] 
οΏαίσα. ἈἨείοτε {πε 5ρεεσοῇῃ Όερατ 



ό4 πο ΑΎΣΙΟΥ 

λ 2 ’ ΄ λ Ν . 3 / 3 ΄ 

πολλὴν ἀθυμίαν κατέστην͵ μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἀναξίως 
Χο 5 / 5 δν. ο. 9 α Νο 5 -- λ 

ρο και ἀδυνάτως υπερ του ἀδελφοῦ και έµαντου την κατγ” 

γορίαν ποιήσωµαι' ὅμως δὲ πειράσοµαι ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς 

ὡς ἂν δύνωμαι δι ἐλαχίστων διδάξαι. 

Οὐμὸς πατὴρ Κέφαλος ἐπείσθη μὲν ὑπὸ Περικλέους 
εἰς ταύτην τὴν γῆν ἀφικέσθαι, ἔτη δὲ τριάκοντα ῴκησε, 

Λ  ὸ ΔΝ , ο) ε ω 4 5 ω) δί ., 

ουκαυ ουνόοενι πωποτε ουτε μεις ουτε εκεινος κ ουτε 

ἐδικασάμεθα οὔτε ἐφύγομεν, ἀλλ᾽ οὕτως ᾠκοῦμεν δηµο- 
ο, ό 3 κρατούμενοι, ώστε μήτε εἰς 

ἴπεο Ο]ατ] οἳ {πε (6ουτί Παά τεαἆ 

Γ,γοῖας'ς {οτπιαὶ οοπωρ]αϊπί, 5ο {ἴ]αί 
{Πε «ρεαΚκετ ἄοες ποί πεεά ἴο ηαηιε 

ἴπε ἀείεπάαπί αἲ {Πὶς ρο]ηῖ.--- κατ- 

έστην: ας ἴπε Ρρετίοοί οἱ {Πί5 νοιρ 

ἶ α5εᾷ 35 α Ῥγεδεηπί, « ἴπε αογὶδὲ 

ΠΊΑΥ ἴακε α ρετ[θοί ἰταηδ]αῖοῃ 

(5. 249) απἀά ΦονείΏη ἃ 5ροία]- 

Πηαίε οἶαιδε ἃ5 α ΡΠΠΙΒΙΥ ἴεηδε 
(65. 252). --- τὴν κατηγορίαν ποιή- 

σωµαι: ΟΡ. τοὺς λόγους ποιοῦμαι 

ὦ 2. ΤΠε Μς. τεκάϊηπο ἶ5 ποιήσο- 
μαι. Εοἵ ἴἶαο αιεδήοη οἱ πιοοἆ 

Ἱηνοί]νεά 5εε ΟΙ{. Νοίθ. ---δυ ἐλα- 
χίστων: ἴμα δια] εχρτεδδῖοη 5 

διὰ βραχυτάτων, ἃ5 ἵπ ὃ 62, 16. 9, 
24. 4. ὉΡ. διὰ βραχέων ἐρῶ 7 τυᾖῇ 

{ε7 ὕ] α 7ετυ τυογ5, 24. 5. 
4. ἘἈέφαλος: Τηίτοά. Ρ. ο. --- 

ἐπείσθη: α 5Ώγευνά τείετεηοθ, Ώείοτε 

τΠ]ς Ίάτγ οἱ {πε τεδίογεά «ἀεπιου- 

ΓΑΟΥ, ἴο ἴπε οἶοδο {απιῖγ οοἩ- 

πηεοίῖοη οἱ ἴπε οοπιρ]αϊπαπί νψζ] 

ἴπε στεαίεςί ἀειποοσγαί οἳ {μα Ἰ]ασί 

Ρεπετα!ἶοη. --- ῴκησε: ΟΡ. ᾠκοῦμεν 
Ῥείον. Ἠετα, ἴ]ο αοτὶθε νι α 

τοὺς ἄλλους ἐξζαμαρτάνειν 

«ἀεβηαϊῖε πιηρεγ) (5. 241). 

Οµιεινῖσο ῴκησε που]ά ᾽αδια]]γ 
ΠηΘάΏ «έζζύεα (Ιποερίϊνο αοτἰ5θ), 1Π 

ἀἰςΗποίίθη {Τοίη ὠὦκει ὤσες. --- οὔτε 
ἐδικασάμεθα οὔτε ἐφύγομεν: αἂξδ ἃ 

«ἰιάεπί οἱ τῃηοαίοτίςο, απά ῥρεΓΏαρς 

α]τεαάγ α ἴεασοπει οἱ Ῥἰεβά]πς, 
Τγδῖας Ἱς ΠαῦὈιαο {ο ἴπε 5ιςρίοΙοΏ 

Ψ/Ώ]οὮ {πα ΟΟΙΩΠΙΟΠ Ίπεη οἱ {τε 

Ίατγ Ἠανο αραἷησί ἴ]ο ρτο[εςσίοΏαἱ 

τηλείοτῖοῖαἩ : Ὡς Ἠεγε {ογεδία]]ς {Πῖς. 

Νο Ώας Πὶ5 {απα]]γ Ῥεεη σι]]ίγ οἱ 
ἴπε ργενα]εηί 5ΥοΟΡΏΒΠΟΥ, ποτ οἱ 

αἰίεπιρίίης ἴο τεδὶδί ὮΡΥ Πραίίοη 

ἴπο οἰαῖπις οἱ οἴμεις. ΤΗΕ6Υ Πανα 

Πνεςα (πε αὐ]εί απά οαγε[α] Η{ε {αί 

ΡεΠίς α {απη]γ πο τεοεῖνο {πε 

Ποδρ]{αΠ{Υ οἱ {πε οἱίγ. Ας {ο {ο 

γ]οΏίς5 οἱ πηείῖος ἴπ {Πε οουγί5 5εα 

Γπίτος. Ρ. 44. --- ἐδικασάμεθα: 5{1]1 

ΑΠΟίΠΕΓ {6ΓΠ {ο ἴΏε {7ο5έζ1/Ε707/ 

ΟΕ α 6.56; ορ. ΟΠ τοὺς κατηγοροῦν- 
τας δ 2.---μῆτε . . . µήτε: Οµ {μα 

παρίσωσις 5ε6 ΑΡΡ. ὃ 57. 2. --- ἔξα- 

µαρτάνειν: ΙΠ ἐδικασάμεθα απά 

ἐφύγομεν (αοΠςί) πε ἀεπίες ενείΥ 



ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙΙ 1-6 ός 
) 

ὅ μήτε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδικεῖσθαι. ἐπειδὴ δ᾽ οἱ τριάκοντα 
. 3 3 Χ 

πονηροὶ καὶ συκοφάνται ὄντες εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστη- ᾿ 

ιοσάἀν, φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀθίκων καθαρὰν ποιῆσαι 
9 / λ λ ή ΝΔ , » 3 3 λ Ν 

την πὀλιν καὶ τοὺς λοιπους πολίτας ἐπ αρετην και 

δικαιοσύνην προτρέψαι, τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦυτα 
, ε 5 Ν Ν Α 3 Αα Α 5 Ν 

ποιει” ἐτόλμων. ως εγω περι των εμµαντον πρωτο ειπων 

: λΝ ὼ ε ’ 3 ω] ’ 

6 καὶ περι των υμετερων αναμνησαι πειρασοµαι. Θέο- 

οςΎνις γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν 

οοσιΊτοπσθ; 1π ἐξαμαρτάγειν απά 
ἀδικεῖσθαι (Ίπαρεγ{.) ε ἀθεπίες ἴ]ε 
φποίε οοιἵ5ε οἱ οοπαιωοί; ορ. οὐ 

ἐξαμαρτάνειν ὃ 2. 

5. ᾠάσκοντες: ἄὐσέγσνψρι ἴπε 

6ΟΠΙΠΙΟΠ ἄδε Οἱ φάσκων ἵπ ἀῑδείπο- 
Ποπ Ποπ λέγων; ἴμε {αἰςιίγ οἱ ἴε 
αβθετίίοη 5 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ Ἱπιρ]εςα. --- 

οὐ... ἐτόλμων : {2έγ οοτεζ 1106 ὀγ 1746’ 

{ε71φεζυέν. τολμᾶν ἶ5 π]οκεὰά ἆατ- 
ἵπο (5ο ἵη ὃ 2) ος σοοά οουτᾶρθε, 

αοεοτάϊἰησ {ο {πε οοπίοχἰ. Τῆειςε 

οἱ ἴἶα ΙππρετΕ. υν{] οὐ αάάς {ο ἴπε 

άρα οἱ Τεβἰδίαπος ἴ]λαί ἵς Ιπ ἴΏε 

ποτά Ιδε]. “ ΤΠε πεσα νε Ιπιρεί- 

{αοί οοππηοΏΙγ ἀεποίες τεβὶδίαπςθ 

{ο Ῥτεδδήτο οἵ ἀἱδαρροιηίηιεηί. 

σΙπρίε περαίίοη ἶ5 αοτὶσήςο' (65. 

216). 

οὐδενὶ ἐτόλμα πείθεσθαι 32 2: οὐκ 
ἤθελε 132. 12. Έοτ α Η]ε ἄππε 
Ίνα ΤΗΙΤίγ ἀῑά Ἱνε αρ {ο ἴΠεῖγ ΡΤΟ- 

{οςςίοᾳ5. Απςίοί]ε 5αύς οἱ {πει : 

4ἱ γοί, ὑπαεεαῦ, {εν δελαυεα τυζί 

200 α{ζο; {οτυαγας 1ᾖε οήβετς 

αλῶ ᾖῥ7είεπαεα {ο αὔηίηάε λε 

ο{ῶΐε αεζογα719 ο {ε α1οζεΖΐ 6071- 

ΙΥδίΑς---5 

5Ο οὐδὲ ἐτυγχάνομεν ὃ 20: 

1211101 .. . απα {εν αεσίγογεα 

ζε 27ο/ετς{οα{ αοζἸ5675 αΟ ἐφονέε 

21ή56ήευοίις αάῖ οτ)11-12414ε {ε7- 

σο6 συ/ᾖο, {ο πε ϱ7εαί αεί111ε1έ 

ο {ᾖε «ε]οεγαςγ, Ἴαα αἴζαεβεο 

Ζε/715είυες ἴο 1 {4 ο {ο ΟΥ 

7ασο τω 1. ή αἰ] ο έλλς 
77ο είν τυας 1167 {ᾖἰεαρεα, ατα 

ζλοισὴέ {ζαΐ {ο 7214 αλα {ἵ τυή{ῇ 
ἔᾖε δεν οἵ 1011σε5. «14 90 900 

ὤν Ζᾖ6γ σα ϱοΐ α 771 /οὐα ο 

ἔε οἶγ, {ᾖεγ «βαγεαῖ 30 εἶαοο οἵ 

2125 ε15, ὂ14 {11 10 οἰεωίή ο {ε- 

5οη5 τυᾖο τυεγε ε71ε{ Το τυεωζ 

ο ὀ1710 οὗ εζαασεγ (Λεύ. «44. 

35, Κεηγοπ)ς {1.). Χεπορποη σἶνες 

Ιπι]]ατ {εςΠΠΙΟΠΥ, /1εὐ0. 2. 3. 12. 

6. γάρ: εχρισαίνε γάρ. 966 

ΟἨ 10. 12. --ἐν τοῖς τριάκοντα: ἐν 

ἶ5 {1ο τερι]αί εχρτεδδίοΏ {ΟΥ αἵ α 

πεοοί{ο οἵ; 5ο ἐν τοῖς ᾽Αμϕικτύ- 
οσι αέ {7ε /εοίζης οὗ {πε «47ῤή2ε- 

{γομς, Αε5. 1. 114: ἐν τοῖς αὐτοῖς 

δικασταῖς, αξ α φἐδςίο οὗ ἔᾖε 5α74ε 

εοη24, Απ. 6.23. ΟΡ. ἐν τῇ βουλή 
6 77. ἐν τῷ δήµω 16. 29, ἐν τῇ 

ἐκκλησίᾳ 1Ο. 5ο. ἜΤΠε τείετεησε 



όό ΛΑΥΣΙΟΥ 

' Ὡ ον / 3 / , 

µετοίκων, ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι: καλλί- 

ὃν εἲ : ισθ ἐν δοκεῖ Ὀ στην οὖν εἶναι πρόφασιν τιµωρεισύαι µεν ὀοκειν, τῷ 

δ ἔργῳ χρηματίζεσθαι πάντως δὲ τὴν μὲν πόλιν 

Ἰπένεσθαι, τὴν ὃ ἀρχὴν δεῖσθαι χρηµάτώὠν. 
λ λ 

και τοῦς 

, α 9 3 λ κ 

μ ἀκούοντας οὐ χαλεπῶς ἔπειθον' ἀποκτιννύναι μὲν γαρ 

ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο, λαμβάνειν δὲ χρήματα 
Ν [ο] 9 Α 

περι πολλου. ἐποιούυντο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα συλλα- 
ο ρ Ν , ’ φ 9 .. 5 Ν λ 

βεῖν, τούτων δὲ δύο πένητας, ἵνα αὐτοις πρὸς τοὺς 
κά 3 ΄ « 2 ιό μα ω ΄ 

ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ χρημάτων ένεκα ταῦτα πέπρακ- 
ἀλλὰ .ό ον λ ΄ ΄ οφ 

4-ται, αλλα συμφέροντα τὴ πολιτεία γεγενηται, ὠσπερ τι 

Ἡοτα 5 {ο ἴἶο ἀῑδοιςδίοη οἱ {πε 
παίίετ αἲ α δε55ἰοΏη οἱ {Ώε ΤΗΙΤΙΥ 
Ὦγ Ππειηδείνες, αἲ {πεῖτ Ὠεαάαυατ- 
{6γ5, ἴἩε Τῃοίας. Έτοιη ὃ 25 Ἡε 

οοπο]ιάε {λαί {πα ῥρίοροβδ!Ίοᾳ ἵνα 

οαγτ]εά {πεποῬ {ο {πο θεηαίε απά 

(μετα ἀἰδοιδδεά απάἆ αοϊεᾷ προῃ. 

ΤΠε ΤΠοῖςςδ, α Ῥαάίπς ηεατ ἴΏε 

“εηαίε-Πουςδθ, ας ἴΠε Πεαάφια{- 

{ει απά ἀἰπίηςσ-μαίΙ οἱ {πο Ῥυεγία- 
ηθς. [έχνας (Ώὰς {Πε παίιτα] οεη{ες 

οἳ {πε αἁπι]η]ςίταοη οἱ {πε ΤΗΙΤίγ, 

Νο αδεά {πε ςαρδετν]εηῖ δεηαία 

1Ο σἶνε α {ΟΓΠῃ οἱ Ιερα]Πίγ {ο ἴπεῖτ 

ΟΨω καοῖς. --- δεσθαι χρημάτων: 

ππα6η {Πε ΄ΓΗΙτίγ τοο]ς οοπίτο] ἴΏεγ 
{οιπά ἴπο {τεαςιτγ εχλαιδίεά Ὦγ 

{με εχρεΏςες οἱ {Πα Ρε]οροππεξίαἨ 

λατ. ΤΠεγ παά ποῖ οπἱγ {ο ῥρτο- 
νιάε {ο ἴΏε οτάϊπατγ 6χρεηςες ΟΓ 

ἴΠε σονετηπιεη{, Ὀὰ{ {ο ΡαΥ ἰΠεῖτ 

ΩΡΔΤί8Ώ σατΓί5ΟΏ ΟΏ {ο Αοτορο]15. 

ΧεπορΏποη 5αγς (21ε/. 2. 3. 21) 

ἴη8ΐὲ ἴπε ἀεδροϊήπς οἱ {πε πιθίῖος 

Νά5 ἴο ππεεί {Πε Ἰαΐΐίει εχρεῃςο. 

. ἐποιοῦντο: 

{ΟΙ {πο Ῥετίοάϊο {0ΓΠ 5εε ΑΡΡ. 

δ ς7. 3. ---ἔδοξεν: ποῖε {λαί ἴΠε Ρί6- 

ΗΠΙΙΠΑΣΥ Ῥίουεςς απᾶ {πε αἰθίαάςα 

οἱ παπά αἴθ 6χρίθ6δ5εά ΡΥ ἴπε ἵπι- 

Ρ8Γΐ5. ἔπειθον, ἡγοῦντο, ἐποιοῦντο: 

{μα Ππαι ἀθοίδίοη, ἴπε ἅ αρθ]οί 
οἱ 1{ αἲἲ, ὉΥ ἴ]ε αοπὶςί έδοξεν. «. 
238. --- δέκα: ἴπεδο ΊνεΓο οεΓ{αΙΠΙΥ 

ἴωπο Πτςί α’τεςίς οἱ πιθίῖος ὮΥ {πε 

ΤΗΩΙτίγ. Χεπορβομ 5αὖ5 (7ε. 2. 

3. 21) Ὠιαί εαοΏ ππετηρετ οἱ ἴλπε 

ΤΗΙΤΙΥ ἵνας {ο αττγεδί οπς6 πηθίϊς: 

τπ]ς ἵνας ρτοβαβΙγ οὗ α Ιαΐί6ί οοςᾶ- 

οἵοη. Ὠἱοάογας δαγς (τά. 5.6) ἴἶιαί 

πο ΤΗΙτίγ εχεοίες {Πε 5Ιχιγ τ]ο]ηεςί 

{οτεϊρσηείς; {Π]5 ΙΙΔΥ ὓε ἴπε γΏο]ε 
ΠΙΠΊΡεΓ εχεοιίεά υπάες {πείς ας- 

Π]ηϊςίταίΙοη. ---- πρὸς τοὺς ἄλλους : 

{4 Σε εαςε οἵ {ῇε }εοί (οἵ ἴπε ἴθεη 

Πηείϊ09).--- ὡς οὐ κτὲ.: ΟἨ {Πε παρί- 

σωσις 5ε8 ΑΡΡ. ὃ σ7. 2.--- συµφέ- 

ροντα: ῥτεάϊσαίε, 1Π αρτεεπιεηί 

ΗΕ. ταῦτα; τε]αίεά {ο γεγέγηται 

7. ἀποκτιννύναι .. 

35 χρημάτων ενεκα ἴο πέπρακται. 



ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙ 7, 8 ό] 

.. » 4 / / 

τῶν ἄλλων εὐλόγως πεποιηκὀτες. διαλαβόντες δὲ τὰς 
ο Ας. 8 8 ή ὤ | 

οἰκίας ἐβάδιζον : καὶ ἐμὲ μὲν ζένους ἑστιῶντα κατέλα- 

βον, οὓς ἐξελάσαντες Ἠείσωνί µε παραδιδόασιν ' οἱ δὲ 

---ὥσπερ κτλ.: (5ατσας{1ο) ὤς ἔομιρήῇ 

76 Άααῖ ασε α21γ οε οἱ αὐ) {εί 

οὔᾖεγ ἄξρας ο ϱυοα 7ο. ΓΠα]- 

είπα 5εραΓαίος ὥσπερ ἴΟΠΙ πεποιη- 
κότες, επί (ζ9) οΆγετυο αν {λαέ 
7 αγ οπε οἵ αἰ {εῖ οἵᾖεγ 

76151765. πεποιηκότες 5 Ρρ]ασεά 
Ιοοβδε]γ ἵη {ιο ποπηπαἶνο, Ιΐς 5υ)- 
]εοί {6αΙ1γ Ρείης αὐτοῖς; Ῥιυΐ αὐτοῖς 
ᾗ ἀπολογία ἶδ ἵη εβεοί εαια] {ο 
ἀπολογίαν ἔχωσιν. 

8. ἐβάδιίον: {ᾖεγ εί ᾖΤογίή. 

ΤΗε Ἱπιρετίεοί, α5 ἴμς ἴεηςδε {ἴλαί 

ΡΤε5εηΏί5 αΏ αοὶ ἂ5 ΙΏ ΡίΟΡΓ65ς, ἶ5 
οοιπείῖπιες αςεᾶ {ο ρτεςεηί ἴπε αοΐ 

α- 1 ες 141267 τυῶγ; Ἠε 566 ἴ]α 

αοί ἸΏ ΡίοΡί{εςς ἵη 15 Πτ5ί 5ίασε, 
ἴπα Ῥορϊηπίπσ οἱ 5 ενο]αβίοῃ. 

ΦΟΙΠ6 Ψοι]ά Ππαϊηε {115 {πο {110Ύ6ς- 

οσο ζ71βεγ/εαί:; οἵΏετς, ἴπε βε}- 

7εαί οἵ εωοὔ/ί{οῃ (5εε «1./.3. ΧΝΊΙ, 

Ῥ. 15ο). ΟΡ. ἐβάδιζον / δεί Γογ{ή 
1. 24, 1. 41: ἀλλ οἴκοθεν ἔχοντες 
ἂν ἐβαδίζομεν ὄέ τυε ο] ᾖαυε 
οἵαγτεα 707 /ο11ε τω {πε 4. 7: 

έφευγον 7 εί Γον 5η Πῇρήέ 12. 16 

(5ο ἔφευγεν 12. 42): τὴν ἐκκλη- 
σίαν ἐποίουν Σᾖ6γ ῥγοσεεάεα {ο οζαά 
ἔε αφδε/μὀζν 12. 72: τὰ τείχη 
κατέσκαπτον ᾖ{ᾖε6ν ᾖ{ᾖ/οαεεάρα ἴο 

ζέα αοτυμ {6 τυρῶ, Χεη. 16/1. 

"4.2. 23: εὐθὺς ἂν ἀπελογούμην 7 
συο1/ 0 αἱ οἼι6ς ᾖ7οεεεα {ο 27Υ αἄξ- 

727156, Ώεπι. 186. 9: Χειπ. {ήε7. 

Ι. 2. 16 εὐθὺς ἀποπήδήσαντε Σω-. 
κράτους ἐπραττέτην τὰ πολιτικά 
{εν {ὔίαάζν ζε]ᾷ «ο07αέ6υ συ α 

{θα αα {γοεεεεᾷ {ο ἔωφε ααζοε 

α2{ 7 Φῥοὔω. Έοτ οἴμετ εκΧ- 

ΑΠρΙες ΥΠ{Ὦ ανειος οἱ ταρίαϊγ 
5εε (12. 206. ἜΓΠε 5αοσθβδδίῖοη οἱ 
ἴθησες Ίη {πὶς υπο παττα[νε 15 
ΠΟίΘΜΟΙΓΙΏΥ. «τεαί {οτοο ἶ5 σίνει 

Βγ {πε Ἱπίειμοανίωης οἱ ἱπιρετίεοίς 

οἱ νἰνίἆ ἀεςοιριῖοι (ἀπεγράφοντο, 
ἠρώτων, ἔφασκεν, εἱσο. (5. 297), 
ἴΠε αογὶδίς ος 5ΙΠΙΠΙΒΙΥ 5ἰαϊεπιεηί 

(κατέλαβον, εἶπον, ὠὡμολόγησε, 
ἐκέλευσεν, ἐἷᾳ.), ἄπά ἴ]πε ΠΙΤΙΘ- 

τοις Πἱςίογισαὶ ῥρίεδεηίς (παρα- 

διδόασιν, ἀνοίγνυμι, εἰσέρχεται, 
καλεῖ, ἐίς.). ---ἐμὲ μὲν κατέλαβον : 

ΝΠεη μέν δίαπάς ψηλοί α ΟΟΥΓ6- 

αροπάἶηρ δέ α οοηίταδίεά {ποισηί 
6 οἵεῃ Ιαΐοηί. ἩἨετα ἴπετε ἵ5 4η 

υηάει]γίηπς {ποισΏί οἱ Πὶ5 Ὀγοί]οι5 
ες δι του, τοι, τοι τοι σοι 

Ι7. ΟΡ. οἳ 25. 16. 1Τωδίας Ὑα5 

α’γες5ίεᾶ αἲ Εἱς ποιςε ἵπ {6 ΡΙταει5, 

α5 «6 5εε ΡΥ {πα {αοί ἴΠαί Ὡς 5επῖ 

ΑγεΏοηεος εἷς ἄστυ (8 16). Τηϊς 
επίταπος Ιπίο Τ,γδίας5 Ποιςε Ίνας, 

ἵη ςρὶγῖ{, 8, ν]ο]αΊοη οἱ ἴΏε ριπς]- 

ρία {ἴλαί α πιαπ)5 Ποιςδε ἶ5 Ὠ]ς 

5αποίιαΙγ, α ρτὶηοῖρ]ἰα α5 ]εα]οιδὶγ 

πηα]ηίαϊηεά η Αίπεης α5 ἶῃ πιος- 

6{Π σίαίο. ΕΒυαΐ ἵῃπ ἔοτπι Ι ας 

Ίεσα], {οΓ Ῥίΐδοηυ Μας οχεςι(Ίπς 4 



6δ ΑΥΣΙΟΥ 

, 
ἄλλοι εἰς τὸ ἐργαστήριον ἐλθόντες τὰ ἀνδράποδα ἀἄπε- 

5ο γράφοντο. 

ὃ µε σῶσαι χρήματα λαβών ' 
εἴη. 

ναι: ὁ ὃ ὡμολόγησε ταῦτα ποιήσειν. 

εγω δὲ Πείσωνα μὲν ἠρώτων εἰ βούλοιτό 

ὁ ὃ᾽ «ασκον εἰ πολλὰ 

εἶπον οὖν Οτι τάλαντον ἀργυρίου έτοιμος εἴην δοῦ- 

ἠπιστάμην μὲν 
Ὁ 9 ν ν ” » Ὁ , , ᾳ » 3 

ουν οτι ουτε θεοὺς ουτ ἀνθρώπους νομίζει, ομως ὃ εκ 

Α ,. , ω ΄ 

οςτῶν παρόντων ἐδόκει µοι ἀναγκαιότατον εἶναι πίστιν 

10παρ αὐτοῦ λαβεῖν. ἐπειδὴ δὲ ὤμοσεν, ἐξώλειαν ἑαυτῷ 
8 ο) Ἆ 9 , λΝ Ν ’ / 

καὶ τοις παισὶν ἐπαρώμενος, λαβωὼν τὸ τἀλαντὀν µε 
.. » λ » Ν ὃ κό ΔΝ Δ 3 ’ 

σώσειν, εἰσελθὼν εἰς τὸ θωµάτιον τὴν κιβωτὸν ἀνοί- 

γνυμι' Πείσων δ αἰσθόμενος εἰσέρχεται, καὶ ἰδὼν τὰ 

ἄθοτες οἱ {πε 5Ηρί6ηις σονετη]ης 

Ροάγ, απ αἲ αἰ1 πες, 6νεη ππάθΓ 

{πε ἀεπιοοίαςγ, 5εατο]ι οἱ ἴωε Ώοιδε 
πα αττεςί οί α οτΙπ]ηα] Ίγετε οροΏ 

ἵο ἴηθ ΡΓΟΡΕΥ ο/{Ποεί5 αεί]ῃς πάεΓ 
5ος α Ἱαιταηί. Ῥιΐ {5 α{Ποί- 

Ἱγ να οιίτασεοιςἰγ αΏιδεά ὮΥ 
ἴπε ΤΗϊτίγ. ΈΤΠε ραίτιοί ΤΏΤΑΦΥ- 

Ρα]ας τοηίη ας Πὶ5 {ο1οἵ/ετς οἱ {πείς 
ειΠειίηςς πάει 54εὮ ἰτεαίπεηί: 

δειπνοῦντες συγελαμβανόµεθα καὶ 
καθεύδοντες καὶ ἀγοράζοντες τυε 
συεγε σεῖεεα αἴ {αῦΐε, 1 θεα, 1 

ἴᾖε αρογα (Χεῃτ. Πε. 2. 4. 14). 

ἴῃπο 5Ώ]ε]ά {αοἴοςΥ. 

----ἀπεγράφοντο: {πε δια] νοτά 

{ΟΓ αΏ Ἰηνθαηπίοτγ. ἘΟοί ἴπε οαις8- 

Ώνο π]άα]ε 5εε ΗΑ. δτος (α. 12451: 

ῬΒ. 5ος; (αἱ. 5οο ᾱ. 

Ο. εἶπον οὖν, . 

---ἐργαστήριον : 

.. Ἠπιστάμην 

7 οαΐα {ᾖεγέείογε, 

ποτυ 7 Άπευ. Ταε Πτεί οὖν 15 Ἱη- 
{εγεπΏα]ν λα 5εςοπά, ΠαΠδΙΗοΡΒ], 

» κλ μεν οὖν: 

ΠηαΓκίΏσ {πο ρᾶδδασε {ΟΙΠ {16 ΏαΙ- 
γαήῖνς {ο {πε ρατεη{Πεεῖσαἰ τοπιατ]ς, 

ὤ6ο οὗ ὃ 3 (ῬΒ).- “νομίζει: ἴπε 

οΓάΙπαΣΥ νγοτά νυν] θεούς (ορ. Ῥ]αΐο 
«4βοῦ. 26 ο ταῦτα λέγω, ὡς τὸ 

'παράπαν οὐ νομίζεις θεούς); Ῥαΐϊ 
ἴὲ Ίας. ἂ5 δε Πείτε, 5ο πιασὮ οἱ 

ἴΏε Ἰάθα οἱ «ταδρεοί, «{6αι," ἴλαί 

ης 5ρεα]Κεί ο.Ώ ενεπ αάά ἀνθρώ- 
πους. ΤΠε τεϊεηΏοτ οἱ ἴμε Ἰπά]ο. 

η νομίζει (πά. ἀϊδοοιτδε νΙ{Π ἴπε 
«εοοΠπά8ΤΥ ἠπιστάμην) ἵδ α ρατί 
οἱ {νε Ιποτεαδῖης νὶνίάπεςς ία 
«ΥΠίσοΕ Γ,Υδίας τεσα]]5 {πε ενεηίς ας 

ηΐς πατταίῖνο αάναησθς, απά ΥΙΟ 

Ρτίησς ἵπ ἴπα Πϊςίοτίοαὶ Ῥτεσεπί 
(ἀνοίγνυμι) Ίπ ἴπε {οΠοψίπς 5εη- 
ἴθῃΏσθα. ---ἐκ τῶν παρόντων: ἐκ, 

Ῥεσαυςε {πε οἰτοαπιδίαηποες αἴε 

νῖθυνεά ας ἴπθ6 «οἩγ6ε οἳ ἴπε οοη- 

ν]οΙῖοη. 

1Ο. σώσειν: ἴεηδθ, ΗΑ. 94δα: 

6. 1286: Β. 540. 2: (αἱ. 578. 



ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙΙ ο-τ2 6ο 

ο ας λ “ν ον ε πν δύ λ Ν. 5 ο ον ῥο ἐνόντα καλεῖ τῶν ὑπηρετῶν δύο, καὶ τὰ ἐν τῇ κιβωτῷ 

1λαβεῖιν ἐκέλευσεν. ἐπειδὴ δὲ 
2 μά ς ” οὐχ οσον ὠμολόγησεν 

5 ο. εἶχεν, ὢ ἄνδρες δικασταί, ἀλλὰ τρία τάλαντα ἀργυρίου 
. , λ λ . 

καὶ τετρακοσίους κυζικηνοὺς καὶ ἑκατὸν δαρεικοὺς 
λ / 3 αν ” 1 4 3 α 5 / ή 

καὶ φιάλας ἀργυρᾶς τέτταρας. ἐδεόμην αὐτοῦ ἐφόδιά µοι 
[ο . 6 ο) 5 .. 5 . 9 ο ιο 

6ς θοῦναι  ὁ ὃ ἀγαπήσειν µε ἔφασκεν, εἰ τὸ σῶμα σώσω. 
. Ν κ οἈ 

19 ἐξιοῦσι ὃ᾽ ἐμοὶ καὶ Ἠείσωνι ἐπιτυγχάνει Μηλόβιός τε 
Ν 0 ιδ 9 Α 3 ρ 9 , 8 

και Μνησι ευ 5 εκ του εργαστΊηριου απιογνγτές., καυ 

ς , Ν 9 Α ο) , Ν 9 ο] 

καταλαμβάνουσι προς αυνταις Ταις θύραις, καιυν ερωτω”- 

σιν ὅποι βαδίζοιµμεν: ὁ δ᾽ ἔφασκεν εἰς τἀδελφοῦ τοῦ 
9 - ο λ ΔΝ 5 5 , ω » ’ 3 . 

7ο εμου, ινα και τα εν εκει) τΊ) οικια σκέψηται. εκεινον 

11. ὡμολόγησεν: 5ο. λαβεῖν, οΡ. 
σῶσαι χρήματα λαβών ὃ δ.--- κυζι-͵ 
κηνούς: 5ο. στατήρας. Έοι ἴπε 
5ἳ]ης5 Ιηεη{ίοπεά 5εο ΑΡΡ. ὃ 61 {. 

ΤΗς ας οπΙγ ἴ1ο τεαάγ ΙΠΟΠΕΥ 

πγΏῖοῃ Τ,γδίας Παρρεπεά {ο Ίανε Ἰῃ 

Ἡΐς 5ίοης Ώοα; Ροίμαρς ἴπα τεαάγ 

ΙΙΟΠΕΥ οἱ {πα 5Πἱεἰά πιαπι/{αςίοΙγ. 
Γη αἀάϊαοι {ο ἴ]5, Γ,γδίας ]ο5ί Ἠ5 

Ώοιδα, Πῖ5 “πατε ἵη ἴπε 5ίοοκ απά 

ἴοοἱς ἵπ {πε 51ε]ά {αοίοτΥ, αΏά 5 
«Ώατα ἵΠ ἴπε 120 δἶανος (5 το). 

Υεί 1ὲ κΨου]ά αρρεαΓ Ποῖη {Πε αἃς- 

οοιηίς οἱ Πῖ5 Ιαΐετ οοπίτΙιραίίοπς {ο 

ἴπε ραϊγοί οα156 ἴλαί ἃ οοΏβΙςε{ΓΣ- 

δε απιουηί οἱ Πῖς ρτορθτίγ ε5οαρεά 

ἴπε Παηᾶς οἱ ἴπε ΤΠΙτίγ (5εε Ρ. 29, 

ἴπο ἁ]τεοί 

{οἵπη {5 ἀγαπήσεις, εἰ τὸ σῶμα σώ- 
σεις γο1ἱ 112Υ εοο]σίεΥ γοΙ/7ΦείΓ 

ζεῶγ, 15 γό1, ἄ9έ γοΙ «ῥη. ἜΓπε 

ουτί 58ΙΓ6ᾷ5Π Νε] εχρΓεβδες ἴε 

Ῥτιία έν οἱ {Πε ππο]ε ρτοσεεά(πρ. 

Ὦ. 1).--- ἀγαπήσειν : 

γουσι, ἐρωτῶσιν. 

Ε / μ όν 1 Ι . ἀγαπήσεις ἵδ α «]αδοίνε) {πἱπΤο. 

(5. 260: ΗΠΑ. δ44: (α. 1265: Β. 

6863 Ὦ. 1. ΈΟοί ἴωε ππουά οἱ 
σώσεις 58 ἩἨΑ. δοο; (. 14ος: 

αι. 648. 
12. ἐπιτυγχάνε: ἵἴπε νετρ 

αστεθς, 45 ΟΠΕΗ, ΙΙίὮ {1ο Πτ5ί οἱ 
{με πο ΠΟΠ15.; Ραΐ ίΠε πο Ῥείης 
οΏοθ εχρί{θςςδεά, ίῃε ρ]άΓα] παίαταἰ1γ 

{οἱουν5 Ίπ ἀπιόντες, καταλαμβά- 
ὮΥ ἴωε δαπΠιε 

πδαρε ἐξιοῦσι παὶσμί Ίανα ΌθεἨ 
αἸΏσι]αί. --- βαδίζοιµεν: ορίαίῖνε 

ΔΠεΓ ἐρωτῶσιν, α Πϊδίοιίσα] Ρρίος- 

επί. ΗΠΑ. 932. 2: (α. 126δ, 1487: 

Β. 517. 1. σδι: (α|. 66. - εἷς τἀ- 

δελφοῦ . . 
(ατοε]ς Ιάΐοπα ἶ5 ρτεοῖςε]γ {πο 5α1ηθ 

α5 ἴΏε οοἡοαι]αί ΕΠσ]ςηΏ. --- σκέ- 

ψηται: {Πε 5α1ηε 5α{οαςΏο {οης ἃ5 

η ἴπε ρτεσοεάῖης. Τῆο Ίεαγετ 

{6είς υΙίΏ πυ]ηαί οταεὶ πποοποείη 

ἴπεςε τοββετς {γεαίαεᾶ {πεί νΙοῦ]ης. 

. εἷς Δαμνίππου: ἴπε 
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ὲἓν οὖν ἑκέλευον (Θαδίζειν. ἐμὲ δὲ μεθ αὐτῶν ἀκολου- 
κ ο . μ 

18 θεῖν εἰς Δαμνίππου. 
, λ ων) ε ωμά 9 ” 

παρεκελεύετο καὶ θαρρεῖν, ὡς Ίξων ἐκεῖσε. 

Πείσων δὲ προσελθὼν σιγᾶν µοι 
καταλαμ- 

βάνοµεν δὲ αὐτόθι Θέογνιν ἑτέρους φυλάττοντα" ᾧ 
Οόντες ἐμὲ πάλιν ὤνοντο 7ς παραθὀντες έµε πάλιν ὢχοντο. 

2 , » 
έν τοιοντῷ ὃ οντι µου 

,- δο ς .. 9 ο ο. ςἹ , : 
κινδυνεύειν ἐδόκει, ως του γε ἀποθανεῖν υπαρχογντος 

14 ήδη. καλέσας δὲ Δάμνιππον λέγω πρὸς αὐτὸν τάδε, 
ἐς 3 / , / ο νά ο) 2 λ ΝΔ 

ἐπιτήδειος μέν µοι τυγχάνεις ὤν, ηκω ὃ εἰς τὴν σν 

οἰκίαν, ἀδικῶ ὃδ οὐδέν, χρημάτων ὃ) ἕνεκα ἀπόλλυμαι. 

'θοσὺ οὖν ταῦτα πάσχοντί µοι πρόθυµον παράσχου τὴν 

---μὲν οὖν: {οτοε, 568 οὗ ὃ 3. --- 

βαδί{ειν: ἔο ϱῦ οὐ: δ τυσγ. ορ. ΟΠ 

ἐβάδιζον 6 ὃ. 
13. σιγᾶν: ]1.,γδίας πο] ηανε 

π5 οωδρεοί ἴιαί Ῥίδου Ίνας Ρρ]αΠ- 

πίησ {ο Κεερ {οί Ππιδεί{ {πε οοἩ- 

Πςραίεά ΠΙΟΠΘΥ. ---ὧς ἥξων ἐκεῖσε: 

έοᾳπ {πο απάειδίαπάίης ἴλπαί α 
που]ά οοἵπε ἴπετε); {ΟΓ ὡς «5Ώ- 

]εοίῖνε ) 566 ΟΠ 16. δ. --- κινδυνεύειν 

ἐδόκει, ὡς. .. ὑπάρχοντος : 47 5έεε/6α 

ἕο 146 σεήτε ἔἕο 12έ α 6211176, ὀέ- 

[ευ ῶις {ᾖαί αεαίζ αἱ αγ αΐίε τυᾶς 

ἔο ὂε εὔ1/11εΩΙ ο αἰγεααγ, 2.6. Ὁν]ιαί- 

ΘΥΕΙ τῖδ]κς πη]σΏί Ὦο Ἰηνοίνοά 1η 

ΑΏΥ αἴίοπιρί {ο «5σαΡε; οΏε τίς] αἲ 

]οαδί (γέ), απά ἰλαί {πε 5αρτειηθ 
0Π6, Ίνα5 αἰγτεαάγ προη πιο (ὑπάρ- 
χοντος, 568 ΟΠ ὑπάρχει ὃ 23). κιν- 

δυνεύειν ἵ5 α5ια]]γ {ο 166 ασε}, 
{ο ὄε {1 ὤαπφεγ, Ὀαί 1 ἶ5 αδεᾶ Ίεγο 

ο; ἀποκινδυνεύειν ΟΥ παρακινδυ- 
γεύειν -- ἔο ἔαλδε α 1: ορ. 1. 45 

ἂν . . « τοιοῦτον κίνδυνον ἐκιγδύ- 
γευον τυοἸ ἴ Άασωυε {αφει οεῦ α 

21τῶς 4. 17 ἀλλ ἀπεκινδύνευον 

τοῦτο ὂέ 7 {ους 1 2190. 
14. Δάμνιππον: {Πῖς ἶ5 αἱ ναί 

ὧν Κποι οἱ Παπιπίρρας: Το ας 

ενιάεπ{ἰγ α ἰιδίεά αἀπετεπί οἵ 
ἴπο ΤΗΙΓίγ. ---ἀδικῶ: 7 17 ϱ1/11γ 

(πο { α «ορ τυγοϱ). Α 
Ρριεδαηί σίαίε ος οοπάἰΠοη νίαν/εά 

ἃ5 {με τοςδυ]ί οἱ α ραδί αοἴοη 15 

α5ια]]γ τορτοςεπίεά Ιπ (ατεεί, ας 

Ιπ Εησ]ιςῃ, Ὦγ ἴπε 2ε/εά; Ῥαϊ 
οθγίαίη οτας Ιπ (τεεκ {δαφιεΠ{ΙΥ 

εχρίοςς ἴλὶς Ἰάοα Ὦν {να 2/6τεέ: 

Α. Ἠγοτάς οἱ Πεαιίηπς απά δαγίης, 
ἀκούω, πυνθάνοµαι (12. 62), αἰσθά- 
νοµαι, γιγνώσκω, µανθάνω, λέγω. 
Β. Ἠοτάς οἵ οοπιίηςσ απά σοΐἶης, 
εερεοία]]γ ἠκω απά οἴχομαι, 7 αἴ 
6071Ε, { αγ ϱοΠ6 (ποῖ 7 αγ ο ἔπε 

συαγ). Ὁ. ἀδικὼ (12. 82, 25. 1, 
25. 24), φεύγω (12. 57), γικῶ 
(12. 36), κρατῶ, ἠττῶμαι, στέρο- 

μαι (απά αἩ νετΏς οΓρτϊναομ, 5. 

204). απά 5οπι6 οἴμαει». Κίάμπη, 

ὃ 352. 4.-- ἀπόλλυμαι: ἴΏε αοΏοη 
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α 3 λ λ 

σεαυτοῦ δύναμιν εἰς τὴν ἐμὴν σωτηρίαν. 
[ω ιά 

σχετο ταντα ποιυησειγ. 

ο... 71 

ὁ ὃ ὑπέ- 
ἐδόκει ὃ αὐτῷ βέλτιον εἶναι 

πρὸς Θέογνιν μνησθῆναι ' ἡγεῖτο γὰρ ἅπαν ποιήσειν 
ώς » 9 / / 

16 αὐτόν, εἴ τις ἀργύριον διδοίη. ἐκείνου δὲ διαλεγομένου 
/ ὃ κά λ αλ » Αα »./ ΔΝ 

86 Θεόγνιοι (έμπειρος γαρ ων ἐτυγχανον της οικιας, καυ 
ϱ » ϱ 356 . ον ϱ 

ηΟη οτι αμφί υρος εἴη) ἐέὀοκει µοι Ταυτήη πειρασῦαι 

σωθήηναι, ἐνθυ έ οτι. ἐὰ ἐν λαθ θή ναι, μουμεένῳ οτι, ἐαν µεν λαὔω, σωύησομαι, 

5 αἰτεαάγ ππάεί ναγ, 7 ο7/ δεῖ 
«είγογεα. ΤΠο «Ἀαηπςο {ο ἀῑτεοί 
ἀἰδοοιτ5δα Ιπ ἴῃο δογίες οἱ Ὀσίεί 

οἰαίςδες υΓὮ {πο τερθαίθἁ «απά 

γερτοάαοσες {1ε Ῥτεαίμ]εςς εαΓπεςί- 

Ώεςς απά Παδίς οἱ ἴΏε αρρεα]. ΤΗϊ5 

εατηεδίηεςς οἱ {6ε]Ιησ Ιεαάς Έ,γδιας 

1ηίο οης οἱ Πῖ5 τατο Ρειδοπίσα- 

Ποημς, ἴ]αί οἱ δύναμιν ὮΥ ἴ]ο Ρεί- 
σοπα] ερἰ(πεί πρόθυµον; {οί οἴλει 
εχαπηρ]ες 5εε 1ηΐτος. ῥ. 25. Ὠ. 5.--- 

εἲς . . . σωτηρίαν: {μα Ῥριϊροςε οἱ 

αἩ αοῖ ἶ5 {]λαί ζοτυαγα τυ{εῷ ἴλε αοΐ 

σοες ουί; Ἱῖ ΠΙΑ {ποτείοτε ὂῬε 
6χΡρΓος5εᾷ ὮΥ εαοῖ οἱ {πε ρτεροςί- 

Ποης εἰς, πρός, απά ἐπί η νε 

αοοα. Ῥαΐ Τωγδῖας Ρτείοί5 εἰς, 

ηδίησ πρός π 19. 22 απά 19. 61 
οηγ, απά ἐπί ἵπ 1Ο. 21 απά 28. 14 
οΏΙγ. Έοἵ διά ΙΙ] αοο. ΕΧΡΙΕΣ6- 
ἵπσ Ρυγροςε 596 0η 32. 22, αηΏᾶ {ΤΟΥ 

ἐπί ντ ἆαῖ. 5ε6 οἩ 12. 24. ἕοἵ 

εἲς οΡ. 12. 15, 19Ο. 39, 1Ο. 55, 24- 1Ο. 

--ὑπέσχετο ποιήσειν: {οἱ τπε Εῖ. 

ΙΠβΏ. 5εςε ΟΠ σώσειν ὃ 1ο. -υ-ἅπαν: 

αγίήη. ϱὉρ. Ὀεπιοδ. 18. 6, 

πάντων μὲν γὰρ ἀποστερεῖσθαι λυ- 
πηρόν ἐστι, ἐσδε γοὐδει οὗ αγ{Αής 

ὃς ΦεχΩζ101/5. ---- διδοίη, ο//εΖ, ο0Π8- 

Βνο Ῥτεδοηῖ, 5ε8 ΟΏ πυνθάνεσθαι 
δι 

15. ἐνθυμουμένῳ κτλ.: 

ἐδόκει µοι ταύτῃ πειρᾶσθαι σωθῆναι 
ἐνθυμουμένῳ ὅτι 
:. ἐὰν μὲν λάθω 

σωθήσομαι 
{.. ἐὰν δὲ ληφθῶ 

(α) εἰ εἴη πεπεισμένος 
ἀφεθήσεσθαι 

(2) εἰ δὲ µή 
ο. ἀποθανεῖσθαι 

Τπε Ἱττερι]ατίίγ Ἱη ἐπί οἴπειγ]δε 
ογπιπιείτίσαἰ 5εηίεποε ες 1π ἴπε 

{αοῖ 1μαί αξίετ {με 5εεοπά ΠΙΙΠ 

Ριοΐϊαρίς (ἐὰν δὲ ληφθῶ) ἴπε 6ου- 
ειπ]ησ νειῦ ἵ5 τερεαίεά ἵπ Πεν 
ἔοίπα (ἡγούμην τερ]αοῖπς ἐνθυμου- 
µένῳ), πΏϊοὮ 5185 ἴπε οοηςίταο- 
Ποπ οἱ {πα αροἀοθίς Ποπ ἴπε ΠΠ1. 

Ἰπάϊς. οἳ Ἱπάϊτ. ἀῑδο. ΙΕ ὅτι, 
{ο ἴἩε Πα. ἱπβη. οἱ Ἱπαϊτ. ἀῑδο. 
ΤΗϊς Ἱηθδετίοη οἳ ἡγούμην ΤιαΚεδ 
Πα {οισΠΏί οἶεατεί {ο {πε Π5ίεπει 

Ὦγ δερεταίίης ἴ]α 5δεοοπά Ργὶηοί- 
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ἐὰν δὲ ληφθῶ, ἡγούμην µέν, εἰ Θέογνις εἴη πεπεισµέ- 
ε Αα. / / Α Σολ 5 ἑονος ὑπὸ τοῦ Δαμνίππου χρήματα λαβεῖν, οὐδὲν ἧττον 

Ι1θἀφεθήσεσθαι, εἰ δὲ µή, ὁμοίως ἀποθανεῖσθαι. ταῦτα 
δ λ » » - ᾳ 5 / , λ 
ιανοηθεὶς ἔφευγον, εκεινων επι Ττ] αὐλείῳ θύρα ΤΗΝ 

λ / α λΝ ὼ 5 Ώ Δ 3» 

Φυλακην ποιουµένων ' τριών δὲ θυρῶν οὐσῶν, ἃς έδει 

µε διελθεῖν, ἅπασαι ἀνεῳγμέναι ἐἔτυχον. 
9 / 

ἀφικόμενος 
λ 3 3 2 ω , 9 α ... 5 . 

δὲ εἰς ᾿Αρχένεω τοῦ ναυκλήρου ἐκεῖνον πέµπω εἰς αστυ, 

ραὶ ρτοίαςῖς {οπι νο 5αροΓάϊπαῖα 

οπες {μαί {ο]]οιν. ἘΤΠϊς 5εραταΙοη 

5 {ητί]ιεί 5ἰγεποίπεποά ὮΥ 5η ἡ ὕπς 
Ποπ {πε 5υΡ]. ἴη {Πε Ιεαάίπς ραΙ΄ 

οἱ ρτοίαςες {ο ἴ]α ορί. ο{ 1Π4. αῑδο. 
Ιῃη ἴωε φυαροτάϊηαίε Ρτοίαςίς. --- 

"ἡγούμην µέν: μέν ἵς ἀτανΝη {ο ἴπε 

Ἱεαάῖης νετ Ποπ 15 παϊυταὶ ρο5]- 
Πο α[ίετ εἰ. 21ο ἀἱδριασειπεηί 

οἱ μέν ἴντονς ειαρῃαςί5 προηΏ ἴπα 
ποτά ἴμαί 1ε{οἱίοις. 9ο ἵπ 16. 18. 
Ῥοι οοιτεδροπάϊησ ἀΙδρ]ασεπιεηί 

οἳ δέ 5ες οἳ 16. 7.---εἰ δὲ µή: α 
οἰειθοίγρεά εχκρτεςδδίοη ΠΙΟΣ τηὰΥ 

Ῥε αδεά 6νεη πει ἴπετε 156 πο 

Ρίαςσα {ΟΥ {16 πεσαίΊνε. ἨεΓε πΠ(Ἡ 

ηθς. {0ἵ06; 5ο ἵη 22. 6, 22. 21. 

ἸΝηῃοιί πος.. {0ἵ06, 12. 5ο. 
16. ἔφευγον: οέζ 70714. ἜΤ]πο 

ΙπΙρ{Γ. Ῥϊσίητες πα ΠὶσΠί 1Ώ 15 Ὀε- 
σἰππίησ, ἩΊοτο {ο αοτ. ποιά 
ΠηΕΙΕΙΥ 5ίαΐε {πε {αοί οἱ ΒΙ6Π{. Ῥεα 
ΟηΏ ἐβάδιζον Ὦ δ.---αὐλείῳ θύρᾳ: 

ἀεβπεά Ὦγ Ἡατροοταίῖοι (5.ὖ. αὖ- 
λειος) ἂ5 ἡ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ πρώτη 
θύρα τῆς οἰκίας ἐᾖε Ἰγοί ἆσογ, 
ο{γεεί ὤρον. Τ{ε ἴΘΓΠι ἀμφίθυρος 
(6 15) πιαδί πἹΘαΠ ἴπαϊ ἴπε Ώοιςδε 

πα α 5εοοπᾷ οπμίετ ἆοσοτ, {ποισ]α 

Ν69 Ώανα πο Κποη]εάσε οἱ 5Ηος απ 
αιταηΏθειηθηΐί οχοερί ΠΟΙΙ {5 ρας- 

«.σο. ΤΠο (τά ἆοοι {τοις 

ΠΙΟ 1,γδίας Ῥραδδεά ΠΙαΥ Ώανε 

ορεπεά {λτοιςσΏ α σατάεηπ να] 

Πίο α Ῥαοσκ σἰτεεί.. Ῥιΐ πε πανε 

ΏηΟ [αοῖδ ΟΏ ΜΠΙοἩ {ο Ώα5δο αηΏγ- 
{Πίπς Ίποτε ἴμαω οοπ]εοίατε. ΕΟΓ 

ἴἩο Ρρίαῖ οἱ {με (τεεκ Ἠοιςδα 5ε6 

(ᾳατάπετ, “ Τμπε (τεεκ ἨΠοιςε; 

«/ο1/10/ οἵ εἰζεάίς Φζαῖές, 21 

(1οοί), 293 Π.; (πῑοις, 72ε οὗ 

{πε «πο (γεεᾷῶο, ρ. 21 Ἠ.: 

(ατάπεί απά Ἱ]ενοηΏς, «α71αὐ 

οὗ «γεες «1016, Ῥ. αι Ἡ.: 

ΟΠΛΙ{Η, 10 ἄγεεᾷ αμα ΙοΙῶ2 

«471117., ατΠσίε « Ώοπιις.” --- εἲς 

ἄστυ: ορ. ἴπε Ἐηπσ]ίς] {ο ου.) 
ἩἨετε ἄστυ ἵ5δ αδεά ἂ5 ἃ ΡΓΟΡΕΙ 

ΏαΙηθ, ενα οἱίγ ἵπ ἀϊδαποίίοι {Γοιι 

ἴπε Ῥίαθα. Τνδίας οδίοΠῃ 

νατίες ας ἴο ἴ]ο πε οἱ {Πο ατΏο]α 
Ψη{Ἡ ἄστυ; ορ. εἷς ἄστυ 13. 24. 

42. ὃ: ἐν ἄστει 25. ΙΤ; Ῥιΐ πρὸς 
τὸ ἄστυ 13. 9ο; εἰ τὸ ἄστυ 
12. 54. Ἰωδίας 5επάς Α{ΕΠΕΠΕΟΣ 

ἴο ἴπα οἵιγ α5 ἴπε 5ρεεά]εςί απά 
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ο πευσόµενον περὶ τοῦ ἀδελφοῦ ' ἥκων δὲ ἔλεγεν ὅτι Ἔρα- 
βέ 5» 5 η ὁδῷ λαβὼν εἰ - ὃ ο 

τοσ ενης αυτον εν ΤΊ1) ο ῳ αρων εις ΤΟ εσμωτΊηριον 

17 ἀπαγάγου. 
Ν 3 λ ὼ , ω. 

καὶ ἐγὼ τοιαῦτα πεπυσµένος τῆς ἐπιούσης 

νυκτὸς διέπλευσα Μέγαράδε. ἨΠολεμάρχωῳ δὲ παρήγ- 

γειλαν οἳ τριάκοντα τοὺπ᾽ ἐκείνων εἰθυσμένον παράγ- 
/ Ν ο 

γελμα, πίνειν κώνειον, πρὶν τὴν αἰτίαν εἰπεῖν δι ἤντινα 

ἔμελλεν ἀποθανεῖσθαι' οὕτω πολλοῦ ἐδέησε κριθῆναι 

σιιτεδί ΊηθαἨς οἱ ΙεαΓηίηςσ ΨΠείΠοεΓ 

μὶς Ὀτοίπειτ 15 απάοες αἴτεςδί, {0Υ 

ης γψου]ά Ὄε ἴίαΚει ἴπετε ὮὈΥ {πα 
αιτεδίίπσ ρατίγ. 1 ἆοες ποῖ ΙΠΙΡΙΥ 

ἰπαί Ῥο]επιατοβας 1νεά 1Π ἴο οἳςΥ 

ταῖμει ἴῃμαη ΙΜ {πο Ῥϊταθιας. 

17. τοὐπ' ἐκείνων: ἐπί ΝΙ{ῃ σεη. 

οἱ α ραειςοπα] ννοτά -- 5 ἐᾳε {216 
οἵ. δο ἵπ 12. 42, 12. ός, 16. 3, 

22.0.24.25,25. 21, 34- 4.ἱ--- πίνειν : 

Ρτοςεηί {εηςα, Ρεσαίδε {Ππὶς ραγί1οι]- 
Ίατ οτάετ 5 ἀεπηεά ἂ5 απ ἹηδίαηοἙ 

οἱ ἴ]ε εὔεεζο”α7γ οτἀετ. 39ο 2ο00- 

Γα{ε5”5 ]α1]οί 58Υ5 χαλεπαίνουσι καὶ 

καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγ- 
γέλλω πίνειν τὸ φάρµακον ζᾖεγ ἄαγε 
α157γ αῶ εγοε 176, τοῇε / οἴσε 

Σε7 {ᾖε ογεγ ἴο ἄγήηα {με αἴγτις 

(Ρ]αίο. Ἠᾖαεᾶο 1τ6 ο). --- πρὶν 

εἰπεῖν: ὀέ[ογε {εἰὔῆς, 15εᾷ ἸοοδεΙγ 

{οΥ σοι {εἰ η; ορ. οἨ 10. 7, 

πρὶν παραγενέσθαι. ΤῃΠε Ἐποσ]ίς] 

ὦπου]ά αἰ]οι ἴἶο 5απχθ Ίοοδο εΧ- 
Ῥγεδδίοη, ΠΙὮ οοπἹος Ποπ [μα 

απαετ]γίπς {(ποιςᾗί οἱ {ο Παςία 

οἱ ἴἩε αοϊῖοη. Αεδο]ίηες δες πρίν 
η {ο 5αππο αγ η 5ρεακίπσ ος 

Όλα ογἴπιες οἱ {πε ΤΗΙΤίγ, πλείους 

ἢ χιλίους καὶ πεντακοσίους τῶν πο- 
λιτῶν ἀκρίτους ἀπέκτειναν, πρὶν 
καὶ τὰς αἰτίας ἁἀκοῦσαι, ἐφ οἷς 

ἔμελλον ἀποθνήσκειν, καὶ οὐδ ἐπὶ 
τὰς ταφὰς καὶ ἐκφορὰς τῶν τελευ- 
τησάντων εἴων τοὺς προσήκοντας 
παραγενέσθαι 77076 {λα 1Ι59ο οὗ 
ζε οἴζζεεος {6 {1/ ζο αεσίῇ τυζή- 

ο γα, ὀεΙογε {εν εωεῃ εαγά 

δε εΛα-ρες ο τυρί {ᾖεν τυεγε 

σὐοἸζ {ο ἄο,ι απ {ον τυοιζᾶ 110 

ἐῴε οὐ]οτυ {ᾳε ε/αέζοει {ο ὂε ῥ7ετ- 

ελέ αἴ ζεί 7275 ο ἔο 7οζήσσυ 

{ε711 {ο {είν ϱγασέ»5, 3. 235. {ρ. 

Απ. 7ε{γα{. Α γ2 φεύγοντες πρό- 

τερον ἢ ἀπέδυσαν /εείρ δεΓογε {ᾖεν 

ῥαα 2226 Σο 1729 171. ἨΗΏ Ίπε 

οοπιῖπσ οἱ {πο ΤΓΠϊτίγ {ο Ῥούπεί αἱ! 

Ιορα] Ρτοϊθοοι οἱ  οιίζεπς γα5 

ἵἩτονη αθ]άθ. Όπο οἱ ἴπε πιοςδί 

ΟΟΠΩΠΙΟΏ 6Ώαίθ6ες αδαἰηςί ἴἨεπῃ 15 

ἴπαί ἴπεγ οοπάσπιπεά οἶάζεης {ο 

ἀεαίὮμ νιποαί α {γ]α], νΊείοας ἴμα 

τισΏί οἱ ενειγ οἶάσαεη {ο ἱτίαὶ πΥΓῃ 

πι ορροτίαιπΙ(γ {οι ἀείεηςδε ας, 

οπθ οἱ {πε {απάαππεπία] ρποῖρί]θς 

οἱ {μα ἀεπιοσίασγ. ΤΗΙ5 τὶσΏί{ ἵνας 

εχίεπάθά {ο ππείῖος αἶδο. 
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Ν 9 ό 

18 καὶ ἀπολογήσασθαι. 
κ 5 8 3 ΄ 3 ω 

καὶ ἐπειδὴ ἀπεφέρετο ἐκ του 
ὃ ΄ 6 , Αα ς Αν 5 Αα 9 Φ 3  δ 
εσμωτηριου τε ψέως. τριων μιν οικιων ουσων ἐξ ουοε- 

ο] 3 3 ο) 3 Ν ’ ’ 

μιᾶς εἴασαν ἐξενεχθῆναι, ἀλλὰ κλεισίον μισθωσάμενοι 
κά 3 ό 

του προύθεντο αὐτόν. 
λ λ ῳ ., 6 / 3 Α 

καὶ πολλών ὄντων ἱματίων αἰτουσιν 

οὐδὲν έδοσαν εἰς τὴν ταφήν, ἀλλὰ τῶν φίλων ὁ μὲν 
ε ΄ ς δὲ ό 6 Ν ο ο » 

ἱμάτιον, ὁ Οὲ προσκεφάλαιον, ὃ δὲ ὃ τι έκαστος ετυχεν 
» 3 Δ 3 ΄ / 

19 ἔθωκεν εἲς τὴν ἐκείνου ταφήν. 
Σ ν Ν καὺ έχοντες μὲν ἕπτακο- 

, . ο Αα ε , » Ν 9 , λ 
σιας ἀσπιοας των ημετέρωγ, εχοντες δὲ αργυριον και 

, ω λ . δὲ ν . λ 
ΣΙΟ χρυσιον ΤΟσΟΟΤΟΥΟ χα κονοε και κοσµον καί έπιπλα και 

ε . . 9 ν 
ἱμάτια Ὑυναικεια ὅσα οὐδεπώποτε ὧοντο κτήσεσθαι, 

ν΄ 5 δ / δ » κ. «πε / 8 . λ / 
και αν ραπο α εικοσυ καν εκατονγ. ων τα µεν θέλτιστα 

ἔλαβον, τὰ δὲ λοιπὰ εἷς τὸ δηµόσιον ἀπέδοσαν, εἰς 
, » / λ 5 / 3 / λ 

τοσαύτην ἁπληστίαν καὶ αἰσχροκέρδειαν ἀφίκοντο καὶ 

18. ἀπεφέρετο: πΠοῖ ἐκφέρετο, 
Ῥθεσαιςε ἐκφέρειν ἶ5 {λε πδιια] ποτά 
{ΟΥ {πε οταεσΙγ {ιπεΓαὶ οΘΓΕΙΙΟΠΥ 

(ορ. ἐξενεχθῆναι Ὀε]οιν). --- οὖδε- 

μιᾶς: υγΠί]ε οὐδεμιᾶς ἀερεπᾶς οἩἳ 
ἐξενεχθῆναι, ἴἩε περφαΏνε ρατί ος 
Ἱΐ σοε5 ΟΥεΓ {ο εἴασαν; Ώθπος οὔ-, 
ηποί µη-.---κλεισίον: 5εε Τ.. ἅ 5. 

κλισίον. Τ]αϊ ἴα {ΟΓΠ1 15 Κλεισ- 

5 ἀείειηιίπεά Ὦγ, Ιπδορίίοης. --- 
προὔθεντο: 566 ἴμο ἀεροπρίοητ ος 

Πιπετα] οαδίοτης {η (απΠο]ς, 292 Β.: 

Ῥεοκεις ϐᾖαγ16ἱ6, Επσ]ςα εᾱ., 

Ρ. 353 Π.: (ατάπεί απά ΊενοὮς, 

σγεεᾷ «4έ171111ᾳ5, Ῥ. 36ο Π.: 

(α4Ώ] απά Ἰοποτ, {4 οὗ {πε 
Φ2εεᾷς απα ος, Ῥ. 289 Π. 

---εἷς τήν ταφήν: 566 ΟἨΠ ες σωτη- 
ρίαν ὃ 14- 

1ο. Όπ {με πολνυσύνδετον οί 

τΠ]ς «εςοί]οη 5εε ΑΡΡ. ὃ 55. 4. --- τὸ 

δηµόσιον: 1.. ἅ Ὁ. 5.σ. ΠΠ. 3. --- 

ἀπέδοσαν: ἀπο- Ὀεσαιςε ἴα οοἩ- 

Πςεαίεὰ Ῥρτορετίγ Ὀε]οηπσεά ΠΟΝ {ο 

ἴηε 5ἰαΐς. --υ-ἀπληστίαν καὶ αἱσχρο- 

κέρδειαν: ἴπε ἀοαραπο οἱ ποτάς 

πιεγε]γ {οι τΠπεϊογῖσαἰ εΒεοί 15 αν 

Τ4Γ6 1Π {Π6 5ἵπιρ]ε 5ίγ]ε οἱ 1Υδῖας 

αφ 1{ 15 οΟΙΏΗΠΙΟΠΏ 1Ώ {Πα τῃείοτίσα] 

οίγἰε οἱ Ὀοεηπιοδίπεπες; 56ε ΑΡΡ. 

6 5δ. 2.---εἷς τοσαύτην . . . ἀφί- 

κοντο: ἴ]ε ὥστε εοηδίτασοτ Ισ] 
νε εχρεοί αΠΕΙ τοσαύτην ἵ5 {λταςί 
αθὶἆε Ὁγ ἴἶλε οεπιρμαίίο καὶ τοῦ 
τρόπου τοῦ αὑτῶν ἀπόδειξιν ἐποιή- 
σαντο. Τ]ὶε ΥΠοΙε {οτοε οἱ {πε 

Ίοπσ Ρρετῖοά 5 ἴπις ΙΠΤΟΝΨΏ ροή 

ππαί ἵ5 τεα]]γ ἴἩο οπο επιρῃαίϊο 

(οισΏί, εἶναι ες αεί αροιί {ο Όε 
ἀεδοτίρεά οχ[]Ὀῖίς {ο τεαὶ «Ἠαί- 
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- ον Α ΄ ο , μι ᾿ 

τι τοῦ τρόπου τοῦ αὐτῶν ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο" τῆς γὰρ 

90 

120 

Πολεμάρχου 'γυναικὸς χρυσοῦς ἐλικτῆρας, οὓς ἔχουσα 
ἐτύγχανεν, ὅτε πρώτον ᾖλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Μηλόβιος, 
3 ια. ./ 3 ; 

ἐκ τῶν ὤτων ἐξείλετο. 

µέρος τῆς οὐσίας ἐλέου παρ αὐτῶν ἐτυγχάνομεν. 

λ »ζιΝ λ νο δν 
και οὐδὲ κατα ΤΟ ἐλάχιστον 

ἀλλ᾽ 
ϱ .) ε ω. Ν ΔΝ , 5 , ο : Δ οὕτως εἰς ἡμᾶς διὰ τὰ χρήματα ἐξημάρτανον, ὥσπερ ἂν 

ο ό , 9 ιό 3 Ἆ ά ρ] ’ 

ετερου μεγάλων ἀδικημάτων οϱΥγηΝ ΕΧΟΥΤΕΣΟ ου Ττοῦυτων 

3 ιά : 5 αν) / 2 Χ ιό Δ Δ : 

ἀξίους γε ὄντας τῇ πόλει, ἀλλὰ πάσας μὲν τὰς χορη- 

ΔΟἱεΙ οἱ ἴλα ππθῦ. {1 {πῖς Ιάθα 

{Γο5Ώ 1η {πα πι]ηάς οἳ {1 ἨθαίθΙς, 

απά ἴλμεῖτ αἰοηίίοη 5ΠαΓρεπεά ὮΥ 
ἴπε Ιηϊειγαρίοηυ Ίπ ἴῃμο παττα[νε, 

Γγδιας αἲ ]αδί σἶνες {πο {αοῖ {ΟΥ 

ΨΠΙΟὮ {Πεγ ατε ψαϊῖης, η ἴμα 

πιοῖς Ἱπάεροπάεπί {οίπ οἱ ἴμα 
οἶἰαςο ψί1 γάρ.---γάρ: οχρ]ῖσᾶ- 

Ώνο γάρ, 5εε ΟΏ 10. 12. --- ὅτε 
πρῶτον: ὤ5 «007 ἆδ ({οἵ ἴῑπε ἀῑπεί- 

οηί πθαπίης οἱ ὅτε τὸ πρῶτον 5ε6 
Οπί. Νοίς). --- Νηλόβιο: ΜεΙο- 

Ρας πας οης οἱ {Πε ρατίγ (ἴλαί 
πεηῖ ἴο 1,γδίαςς Ποιμςο, άτονε οι 

Πϊς σιεςί5, απά ριαῖ Ἠϊπι απάε 

αιτεςί (95 ὃ απά 12). | 

20. ἐτυγχάνομεν: ἴΏε πεσαΐ]να 

Ἱπηροετίεοί οἱ « ἀἰδαρροϊηίπιεηί 

506 ΟΠ ἐτόλμων δ 5.---διὰ τὰ χρή- 

µατα: ἴπε Ίῃοε Ρίεσεάίπσ Παί- 

ταῖῖνα Ὠας Ιαϊά αἰἱ 5ίτεςδς αροῃπ {πα 

[αοί ἰΠαῖ ἴπὶ5 πας ου{τὶσΏί τοῦβετγ 
----ΤΠΠΤάΕΙ {οἵ ΠΙΟΠΕΥ, ποῖ 4 Ρο[{]- 
σα] αἴΤΓε5ί αηΏά Ἀ55αΞΦΙΠΑΠΟΠ. Αη 

Ποποταβ]α τενο]αΊοη πιϊσΏί πηεοες- 

αἶίαίαε ἴ]α 5άπΙτηαΤΥ εκεοιίοη οἳ 

5οπ1ο Ροµἑ]σα] ορροπεηίς5, Ῥαΐ {Π15 

οὐκ ἀξίους ἵ5 {16. 

αοΐ Ίνα5 τοΏΏετΥ αΏά Πωπτάετ. Τηε 
ἀείεπάαηί δίαπᾶ5 ππάει ἴπε ΡΓοίες- 

ἱοη οἱ {πο {θείης αί {λετε 
σμΏου]ά Ῥο α σεπεταἰ αἴωπεςίγ ΤΟΥ 

ρομβσαι οΠθηςες. Γυδίας 15 
«μἈταεννά]γ Ῥτϊηρίηρ 6ΝΕΙΥ {αοῖ ἴο 
[ια ροῖπί {μαι Ἐταίοξδίπεηες απά 

Πς οοπιραπῖοιπς Ἠαά αδεά ρολ {1ος 

ΠΙΘΓΕΙΥ ἂ5 α ΠΙΘᾶΏ5 {Ι0Γ ΡΕεΙ5οΠα 

επτ]οἈπιεπί. Τί τΠὶς 15 5ο, {πεγ 

σΏου]ά ε ἰτεαίεςᾶ 1]κα τοβΏςί5, ποῖ 

Πο τεοοποῖ]εά ροΗ σα] ορροπεηίς. 

--- ὥσπερ ἂν ἕτεροι: 50. ἐξαμάρτοιεν 
οἵ ἐξήμαρτον. ἩἨΑ. οος: ᾱ. 
1313: ἙῬ. 616. 4: (αἱ. 656 Ὁ (ἴπε 

Ριοϊαδίς Ίσθτε 6 έχοντες, θἰν]πο 
ἔπεγείοτο ὥσπερ ἄν {οί ὥσπερ ἂν 
εἰ οἳ ἴἶιο σΤΑΠΙΤΙΑΙΦ). --- τούτων : 

25 ζγεαί/12214. ---πόλει: ἴπε ἀἆαίινε 

οἱ {ως οπς έέἵηπ τε]αίίοη {ο πΠοπῃ 

ΗΠΑ. Τπι: «α. 

Π172. 1: ἙῬ. 13892, 24 εχαιηρ]ε; (αἰ. 

623 α, σῖΏλ εχαπηρίθ.--- χορηγίας: 

"{ογ 1ης ΠπαίυΓαο απά οχἰοηί οἱ 516] 

φεΓνίοες 5ες (ασ, Ρ. 62. Ἐοἵ 

ἴπε τε]αϊίοι οἱ πείς {ο ραρ]ς 

Ῥωτάεης ορ. Ρ. 9, απά 566 (αατάπετ 
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ς ’ ό Δ 3 3 ἑ 3 / 

γίας χορηγήσαντας, πολλὰς ὃ᾽ εἰσφορᾶὰς εἰσενεγκόντας, 
, ͵ ω .. Ν Χ ω Ν 

κοσμµιους ὃ ημας αυτους παρέχοντας και παν ΤΟ προσ” 

/ ο 5 ν 3 ρ) ’ ' 2 

12)ταττοµενον ποιουντᾶς» ἐχθρὸν ὃ οὐδένα κεκτημενους, 

απά ἸΊανοῦς, (ες «41111φ1/11109. 

Ῥ. 455. ῬΡιεᾶς {οί {ανοι Ῥαδεᾷ 

ΟΏ 5ἱ16Ἡ 5αοΓγν]ος» αἴθ α ΟΟΙΠΙΠΙΟΠ- 

Ῥίαοε οἱ Αἰπεπίαπ οουτί 5Ρεεςῃες. 

Γγδίας Π]πιςε]{ οσἶνες α ποϊαρ]ε 
Παςίταίίου ἵπ 5 ἰνεπίγ-Ηιοί 

5ΏθεσῃΏ,56θ ΟΠ 10. 42.---Χορηγήσαν- 

ἵῃ 5Ώατρ απ (Περίς {ο ὄντας 
απά νι ες πιοκ(ψίησ ἡμᾶς 
Άθονε: Ῥαΐ {με δετίες οἳ ραγί]ε]- 

Ρίες, 5ίατᾶπο Ίπ είς οοπβίτασίΊοη, 
16 5ο {αΓ Ρρτο]οηφες {παί {πε {εεΙ πο 

οἱ ἰλεῖγ σΓαπιηα σαι οοΏΏεοίΙΟΏ 

νὰ ἴπε ῥρτεσθάϊηπσ ἶ5 Ιο5ῖ, απά 
ἴπα θεπίεησς ἶ5 οἰοθεά ΙΙ επι- 

Ρμαςδίς Ὦγ Ῥήηρίης ἵπ α ΠΕΝ 1Π6- 

Ρεπάεπί νειΏ, ἠξίωσαν; ἵο ἴμπε 
ορ]εοί οἱ ἠξίωσαν Ίο ]αΐει ραϊςί- 
Ρίες αξίασ]ι {πειηςε]νος ὮΥ α 5Ηἱσ]ί 

απασοἰαίΏοη. ---- εἰσφοράς: 116 εἰσ- 

΄ φορά 5 α ἀῑτεοεί Ρτορετίγ ἴαχ 
]ενιεά αροΏ πιεπιροαίς οἱ {πε ἴτεε 

Ἡρρεί Ρρτοροτίγ εἶᾶαδδες {ο Πεεί 

εχἰγαοτάίπατγ εχρεηςες οἱ ΥαΓ. 

τας: 

ΑςίΠε Ρε]οροηποξδίαη Ίλατ δίεα γ΄ 

εχΏαιςδίεά ἴπε οιάΙπαίγ τενεηιες 

οἱ {με δίαΐς, {πε εἰσφορά Ώεσαιπα 
α [εαπεηπί απά ῥρτεδείπς Ῥωτάεῃ. 

--«κοσµίους: ὮΥ {πο οἶοδε οἱ ἴπε 

ΠΠ] οεη{άτγ {Πε αὔαςδες οἱ ἆεπιος- 

ΓΑΟΥ Παᾶ Ώδοοπιθ 5ο ΠοῖοΓΙος5, ἅπά 

ἴπα ἰταάς οἳ Ῥομίΐο5 5ο οοιταρί, 

ἴπαί απιρΙίάοη {οτ ροµΏσαὶ ρτοπῃ]- 

ηξησθ ῦαά Ῥεσοοπιε σοαπ5ς Το: 51δ- 

Ρίοίοη: γεί {πο οΡΗσα{ῖοη οἱ ενεΙγ 

οζει ἴο ἴακαο Πὶ5 ρίαοε ἵπ ἴπε 

οΟΠΊΊΠΟὮ {ο οἱ {μα δίαίε πας 51111 
α ΠιπζαιηεηίαΙ ρηποῖρ]αε. πάει 

Έπεσε ἵπβιεποες ἵξ Ψα5 {εἰί ναί {πε 

Ιάεα] οἰήίζεη ννας {με αεί, πιοᾶςεςί, 

Ιαν/-αΡ]άῖησ ΊωαΏ, ΥΠΟ πΠπεϊμε 

«ουρΏί ροµέίσαὶἱ ῬΡοΝεί ποί πες- 

]εοίοά ροµἤσα] οΡΗφαοης. ΤΥδία5 

ἀεβηος ιο αἰθίαάς οἱ ἴπε Ιάεαί 

οιήζεη ἵπ Πὶ5 {νεηπίγ-Ετ5δί 5δρεεο]ι 

(5 το): δέοµαι οὖν ὑμῶν, ὢ ἄν- 
ὃρες δικασταύ μὴ µόνον 
τῶν δηµοσίων λήτουργιῶν μεμνῆ- 
σθαι, ἀλλὰ τῶν ἰδίων ἐπιτηδευμάτων 

ἡγουμένους ταύτην 
εἶναι τὴν λητουργίαν ἐπιπονωτάτην, 
ἐνθυμεῖσθαι, 

ὃ Δ 4 λ / / / 
ιὰ τέλους τὸν πάντα χρὀνον κὀσ- 

αι Ν ’ Ν {(] 

µιον εἶναι καὶ σώφρονα καὶ μήθ 
ς 2 ε . ς “ΩΩ ες ν 
ὑφ ἡδονῆς ἠττηθῆναι µήθ ὑπὸ 

/ 9 κ 3 Δ ο κέρδους ἐπαρθῆναι, ἀλλὰ τοιοῦτον 
παρασχεῖν ἑαυτὸν ὥστε µήδένα τῶν 

Α ΄ / ’ 7” 

πολιτῶν µήτε µέμψασθαι µήτε δίκην 
Φ ’ 

τολμῆσαι προσκαλέσασθαι 7 ἆἲᾷ 
707έ, ϱεε116 οἵ {με ΤΗΥ, {οί 

το {ο Ε/Ε)1ΦΕΣ 14/ {Ας 9ε7- 

οἶσος, ὁ1οί {ο οοηςίάΙεγ 14 Φεγσομαζ 

ῥαῦδζΐ5, {προ {ᾖραί 1 ᾖ ἐᾖε 

21056 απειιά {Φαιζζς ε}σ1σε, ἴο ὂε 

7ο 79 {0 {ᾳ5έ αἴτυσγ» αη ο} αΕγΥ 

2747, αηα αλτεγεοί, ἴο ὂὄε ε11εΥ 

ϱ071014Ε7εΩ ὂγ ῥήεαςγε 107 εὔ771εΙ 

ατυαγ ὄγ ραζη, ααᾶ ἴο «/ᾖοτυ οπε5 

σεζ ο07 α 7141 ἔᾖαί ο είδει 



οἱ ἐπολιτεύοντο. 
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πολλοὺς ὃδ) ᾿Αθηναίων ἐκ τῶν πολεμίων λυσαμένους 
, 5 6 ο 8 ε / . ω 9 λ 

τοιουτων ἠξίωσαν, ουχ οµοιώως µετοικουνγτα» Ωὠσπερ αὐτοὶ 

Ὃ λ λ Δ α - » 
οὗτοι γαρ πολλους μὲν τῶν πολιτών εἰς 

τοὺς πολεµίους ἐξήλασαν, πολλοὺς ὃ) ἀθίκως ἀποκτεί- 
» 9 η ν δ” » ΄ 9) 

14ο Ψαγτες ἀτάφους εποι/σαν» πολλους επιτιµους ΟογτΤας 

ἀτίμους κατέστησαν, πολλῶν δὲ θυγατέρας μελλούσας 

ϱ9 ἐκδίδοσθαι ἐκώλυσαν. 

τ107 εοβίαύᾳ οἵ η 10Υ ἆαγε 
24211107 17 10 οὐ. Ορ. 

Ώεπι. 18. 390δ ἔστι γάρ, ἐστιν 

ἡσυχία δικαία καὶ συμφέρουσα τῇ 
πόλει, ἣν οἱ πολλοὶ τῶν πολιτῶν 
ὑμεῖς ἁπλῶς ἄγετε ζᾖεγε ἔ5, {ᾖεγε 
2 α φ1/16ΐ {φαί 15 21 αα 1197117 

{0 {ᾳ6 οἴαΐ6, συ1ε γοῖι {ᾖε 1070712 

ο, ἔᾖε εἴῖεεης Αεεῤ 6 ο1{εΥ14Υ. 

Τ]ής αι {αάς {Παί Ίνας {μας Ώοπογεά 

η πα οἰίσεη ἵα5δ 6νεΏ ΊΠΟΤΕ {ο 

δε ἀεπιαπάεά οἱ {πε τηεί]ς.---λυσα- 

οαιδαΐϊνε Ιω]. 96 ΟΠ 

ἀπεγράφοντο 5 ὃ.---οὐχ ὁμοίως... 

µένους : 

ἐπολιτεύοντο: 

{76γ τυἐγε Οσέσεης. Τ{ε τεδίτα]ηθᾶ 

αἹπιρ]οίιίγ οἱ ἴἶε απάθί-δίαίεπεηί 

(1ος) 15 5ίτοηπρει ἴπαπ ἴπε 
5ίΓοηςεςί {είπης οοι]ά πιακα 1. 

21. οὗτοι: ΟΡ. ΟΠ αὐτοῖς ὃ 1. 
Τηο ᾿ΓΗΙΤΙΨ αἴθ ΏΟΨ 5ο ἀεβπίιτεΙγ 

Ῥείοτε ἴπα πιῖπάς οἱ {πα ἨεαΓεΓ 
Ὠναί οὗτοι Ὀεσοιηπες {πε παξαταί εκ- 
Ρί6ς55ΙοΗ, απά πΙ{ {πε ΤΗϊτίγ ατε 
αβδοοϊαίες 1Π οὗτοι ἴοδα Νο 51ρ- 
Ροτί ἙἘταίοδίπεηος Ἱω ἴπίς (τα. 

Εοἵ {μα ροτίοᾶϊο {ΟΓΠ οἳ {Πε 5ει- 

ἵεποε 5εε ΑΡΡ. ὃ 46.-- εἰς τοὺς 

210 10 160 αἆἲ 

Δ 3 ο 3 / 

Καὶ εἰς τοσοῦτόν εἰσι τόλμης 

πολεµίους: {ια τΏοαίοτῖσαἰ Ρροτίιοά 

πΠΙοἩ 15 {ο οοπίταςί ἴπε οοπάιιοί 

οἱ ἴπαε ΤΗϊΤίγ ν(Ὦ ελαί οἱ Τηδίας 

απά Πῖ5 {αποῖ]γ σαΐης επωρῃαςίς ὮΥ 
Πανίης 1{5 ορεπίπρ οοἶοι ἵπ νθογβα] 

απ(]οθςϊς {ο {πε ]α5ΐ οοἶοηΏ οἱ {λα 
Ρτεοεάίηςσ δοµΐε5: πολλοὺς ὃ ᾿Αθη- 
ναίων ἐκ τῶν πολεμίων λυσαμένους 
Ὁδ. πολλοὺς μὲν τῶν πολιτῶν 
ες τοὺς πολεµίους ἐξήλασαν. --- 
ἀτίμους: Ίπε ἴεομπ]σα] ΤΕΓΙΩ {ΤΟΥ 

πηδη απάεί ἀτιμία, ἴπο οοπιρ]είε Οἵ 
ρατίῖα] ἀερτίναίίοη οἱ ρήνί]ερες οἱ 

οἰμζεπςβ!ίρ, Ιπβ]οίεά Ὦγ ἴε οουτίς 

ἃ5 α Ροηα]ίγ {ο οΓἱΠ8. ὧες (αι- 

Πο], Ρ. 6. ---θυγατέρας: {πε ἆοντγ 

Να5 5ο Ἱπροτίαπί ἶπ πιατίαςες οἱ 

Ἰε]]-ίο-άο Αἰεπίαης ἴπαί ἴλε 

φεἱζΖιτα οἱ πο {αΐμετς) ρτοροΓίγ ὮΥ 

να ΓΗϊτίγ ἀεςείτογαεά {Πε Ἠορες οἱ 

πιαΓγήαςς {ΟΓ ΠΙΔΏΥ σἰτς οἳ σοοἆ 
{απα!]γ. ΤΠε ]οί οἱ {πε Αἰπεπίαη 

π{ς ας ΠΤΤΟΨ απά Ροοἵ εποᾶςὴ; 

{ο {πε αππιαντίθἁ Ὑοπιαη πο {6- 

ερεοίαῦ]ε οἈτεεί ας ΟΡΕΙ, ---ἐκώ- 

λυσαν: 6ΝΕΙΥ νείΏ Ιπ {Ώε 5ετ1ες οί 

αοτὶςίς ἐξήλασαν . . 
:. ἐκώλυσαν εχ- 

” 

. ἐποίησαν ... 
ή 

κατεστησανγ 



78 ΛΥΣΙΟΥ - 

3 / φ » ο 3 / λ ΄ 

ἀφιγμένοι ὡσθ ἤκουσιν ἀπολογησόμενοι, καὶ λέγουσιν 
ς 3 Ν Ν εν] 3 3 κ 3 ΄” 3 ΄ . 

ὥς οὐδὲν κακὸν οὐὸ αἰσχρὺὸν εἰργασμένοι εἰσίν. 
3 Ν.- 

ο. 

τας Ο᾿ «ρολο ἂν αὐτοὺς ἀληθῆ λέγειν ̓  ην γὰρ ἂν 

98 καὶ μοι τούτου τἀγαθοῦ οὐκ ἐλάχιστον µέρος. νυν 

δὲ οὔτε πρὸς τὴν πόλιν αὐτοῖς τοιαῦτα ὑπάρχει ούτε 

. δη, ν 5 Ν / φ ο / 
πρὸς ἐμέ' τὸν ἀδελφὸν γάρ µου, ὥσπερ καὶ πρὀτερον 

Ρί655ε5 ᾱ ἑγερεαίεά ραςί αοΏοηῃ): 

πο 5ίιάγ οἱ 54ος α 5ετίες 1] ΏεΙρ 

ἵο οοτεοί ἴωε ποίῖοηᾳ {παί ἴπε 

αοΏ]ςί ἵδ οοηβπεά {ο 5]ηρ]ε) οἵ 
ἐΦΙπρΙε) αοϊοης. Τήῃεδε 6 οοπι- 

Ρἰεχίνε ) αοηΏςίς (59. 243) 5Η πρ 

ἴπο ὪΏο]ε οαγεος οἱ ἴπε Τηϊ]τίγ. 

Οµ Τε ὁμοιοτέλευτον 5ε9 ΑΡΡ. 

ὃ 57. 4- 
22. κακόν, αἰσχρόν: οὗ ἴε 

συνωνυµία 5εε ΑΡΡ. 8 5δ. 2.--- εἰρ- 
γασµένοι εἶσίν: ἨΠεη αΠΥ αδρεοί 

Οἱ α ραδί αοὔῆοη Ῥτϊησς Πἱ πρ Ἱπίο 

Ἱητηθά]αίθ τε]αΏοη {ο ἴΏε ργοεδεηί, 

ἴηαε ν]ο]ε Ἰάεα οἱ Λα5έ ααἲζοη η 

22ετεΆί /γεἰαίήομ 5 δια] εχ- 

Ρτεςδςεά ὮΥ ἴἶε Ρρετίεοι. Ίπ ἴπε 

σᾶ5ε οἱ ρ8δδῖνε {ο11Ω5, {πε /έ5144- 
272 ο/α {1101 15 ἴλο α5δια] ΡτεςδεΏί 

αδρεοί ΥΠῖοµ οαιςας {πα ροτίεοί ἴο 

Ρε 5ο: Ίπ {Πθ σα5ο οἱ αοϊῖνε απᾶ 

ἀεροπεπί νετος απιοΏπς {πε πηοςί 

Ο6ΟΠΙΠΙΟΏ αδρθοῖς τε ο εα ή, 71/11, 

65ο ς10114γ ; εἰργάσαντο {έν αλα 
{με ἄεεά; εἱἰργασμένοι εἰσί {εν 

ατ9ε αἴο716 {ᾖε αθεα, ντ ως ἀπάε- 

ἵγιπο Ἰάεα ἵη (τεε]κ ας ἵη Γης]115Η, 
Ζἐγ αγε 7εΣΦο/510ἱε Το {πε αξεῖ, 

εν αγε ο] οἵ ἔᾖε ἄεεα. ὉΡρ. 

πέπρακται ὅ 7, εἰργασμέγοις 6 33) 

πεποιήκασιν ὃ δο, καταφηφισµένους 
έσεσθαι δ 10Ο.--- ἐβουλόμην ἄν : ἵπῃι- 

Ρ6τ[. Ιπάϊο. οἱ α Λοβείες ση (-- 

σεζ1ε7), (15. 367 (ορ. 398): Β. 

68δ η.; (αἰ. 46 ᾱ. ἜΤηο “Ρροίεη- 

Πα] Ἱπαῖο. οἱ (α. 1339 απά αΜΤ. 

246. 

23. τοιαῦτα: 2.6. ὣς οὐδὲν κακὸν 
. εἰργασμένοι εἰσίν. ---ὑπάρχει : 

Γη ος εἰσ]ᾗί 5ρθες]ιες ποίε {ια {ο]- 
Ἰοη]ης α5ες οἱ ὑπάρχειν: Α. 1π ἴπε 
ογἱσ]πα] 5εης6, {0 ὀεοη, 24. 15 τοὺς 
ὑπάρξαντας ἔᾖοιε τυᾖο ὄέραπ 4. 
Β. Οἱ μ]αί εχτοές, Οἵ ὃς {716 {οί 

Ἰη ἀἰδήποίοη ΠΟΠ οἰαίπ οἵ {αἱ5ε- 
ηοοά, 12. 1, 12. 23, 12. 7ο, 34. 6. 

6. ΟΕ ν]Ώαί οχὶδίς οἱ ἶ5 {Τις ἔο0 

σἵαγέ συᾖ, 12. 97, 10. 20, 25. 6, 

34. 3, 34. δ. ὮὉ. Οἱ νηαί ἶ5 ΠΟΥ 

5ο 51Τε ἴμαί 1 ἶ5 {ο ὄε εο{εᾶ 

1461 (νείμες {οί σοοά οἱ 11), 

ἴσ. 19, Τον 1, Το:2ο, οι ΕΕ. Ὁἳ 

ναί ὁς 2οσῶν,. 12. 72. Ἐ. τὰ 
ὑπάρχοντα-- ῥ7οβε7{ν (5: νμαίϊοπε 
Ώας {ο σίατί ΠΠ), 31. 18 τούτους 
ἀφηρεῖτο τὰ ὑπάρχοντα ἔλετε ᾖε 
2οὐδεα οἵ {ᾖεῖγ {γοβεγέγ. Ἰπ 32. 

25 τὰ ὑπάρχοντα Ξ- εαβᾷαζ, ἵω αδ- 
ποβίοη {οπι Ιηίθίεςί. ---καὶ πρό- 

56εε ΟΠ καὶ ἡμῶν 19. 2 (0). τερον: 



ΚΑΤΑ ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΗ 22ος 7ο 

Φ 9 . 9 , 3/ 5» ο ς , 

ειπογ» Βρατοσθένης απεκτεινέγ» ουτε αυτος ἰδίᾳ ἀδικου- 

5 9 Ν 4λ ε ω :ἕ. ιά Ἱλλὰ Α 

Ι4οµμενος ουτε εις ΤΝ πο ιν ορων ε αµμαρτανογτα; α α ΤΊ] 

ἑαυτοῦ παρανοµίᾳ προθύµως ἐξυπηρετῶν. 

9 : ᾿Αναβιβασάμενος ὃ) αὐτὸν βούλομαι ἐρέσθαι, ὦ ἄν- 

δρες δικασταί. τοιαύτην γὰρ γνώμην ἔχω ἐπὶ μὲν τῇ 
, 5 , λ . 9 λ , » τούτου ὠφελείᾳ καὶ πρὸς ἕτερον περὶ τούτου διαλέγε- 

πα σθαι ἀσεβὲς εἶναι νομίζω, ἐπὶ δὲ τῇ τούτου βλάβη καὶ 
Ν 3 τν Αα μα λ 9 / 

πρὸς αὐτὸν τοῦτον ὁσιον καὶ εὐσεβές. ἀνάβηθι οὖν 
κ 4 5) 3 . 

μοι καν αποκριγαι ο τι αν σε ερωτω. 

᾽Απήγαγες Πολέμαρχον ἢ οὗ: Τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχόν- 

---τῇῃ ἑαυτοῦ παρανοµίᾳ: α Ρεί- 

φοηΙΠοβ{Ιοη (τατο ἵπ ΤΥςδίας) Ἰ]ε 
ελαί οἱ δύναμιν δ 14, απᾶ ῬείϊίεΓ 

συ]τεά ἴο ἴπε ἴοηπς οἱ 15 ραςςα8ρ6. 

οεᾳ Πηίτοά. Ρ. 25, Π. δ.--- ἐξ-υπηρε- 

τῶν: οἐγσ29 ἔο {ᾖε εἸῶ. 

24. ἐρέσθαι: {οί ἴπο {οτπια 

ααεςΏοπίηπσ οἱ απ΄ ορροπεπί Ἰῃ 

οουτὶ 5εε ΑΡΡ. ὃ 2ο. -- ἐπὶ ὦφε- 

λεία: ἐπί νΙ(Ὦ ελα ἀαίνε Ρτορετἰ/ 

ἀεποίες Τε στοµπά οἱἳ απ αεί, 

ἴπαί Ἴροηπ ΥἨΠΙΟὮΩ Ἡ τεδίς (ορ. 

οἨη 32.17): Ῥαΐ οἵεη {πε α]Ιπιαίΐα 

ΡτουΏά οί 4η αοί ἶ5 Τίδ Ῥιτροςε, 
πεησε {πε α5ε Οἱ ἐπί π τὰ λε ἆαῖ., 

Ἰηδίεαά οἱ {Πε ρΏταςδες επαπωεΓαίεςᾶ 

ΟΏ ες σωτηρίαν ὃ 14. 50 ἐπὶ τῇ 
βλάβη 5 48: ἐπ᾽ ὀλέθρῳ ὃ 6ο. ἴπ 

13. 20 στουιπά απᾶ Ῥιίροςε αἴθ 

οουρ]εά: οὐκ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ τῇ ὑμετέρᾳ 
ἀλλ᾽ ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήµου τοῦ 
ὑμετέρου /οΐ 07Η σορᾶ συ1ῇ) {ο γου:, 
μμ {07 {ᾖε αἰεσίγο{οίι οἵ γοῖ7 αε- 

22067 40Υ. ----διαλέγεσθαι: ἴ]ε ϱΕ{6- 

πιοηῖα] Ἱπιραγίγ οἱ α ΠΙΙτάεΓ6Γ ννας 

5ο οτεαί ἴλμαί {πο αοσοαδεά τνας, 

αἴτετ Ἱπάϊοίπιαπί, {οτριάάεη επ- 

ἵαηςςε {ο ἴῃμο 5αποϊαατίες οἵ ἴμα 
Αροία ψΠῖ]ε αἱναϊῆηο {πία]. Τῃα 
για]. ΠϊδεΙ ἵνας Ἠε]ά ἵπ ἴπε ορεη 

αἲτ, Ίπ οτάετ, ἃ5δ Απ“ᾶρΠοἢ {6]]ς ας 

(5. 11}, « εναί ιο Ίατους πηὶσΏί ποῖ 

οοΙηθ ΙΠίο ἴπε 5απης 1ΠοΙΟοδΙΤ6 ΥΙ{α 

ἴποςδθ ὪἨοδα Παπάς Ίετε ἀθβ]εά, 

ΏΟΓ {Ώ6 Ργοβδεοιίος οοπ1θ ἀπάςί {πα 

5απης τοοί υΙ{Ὦ {μα πωαγάετοτ.Ὀ. --- 

καὶ πρὸς αὐτὸν τοῦτον: ὀσ6ῦ (έο 

{ζα0) το ᾖήμ /φεῦ. 9ο καὶ 
πρὸς έτερον 3Ώο0νθ. --- ἀνάβηθι: {ο 

ἴπο ρἰαίίοτπι {0Γ νήίηθςδθς. 966 

ΑΡΡ. ὃ 2ο.--- ὅσιον καὶ εὐσεβές : 

{οί ἴηθ συνωνυµία 5ε6 ΑΡΡ. ὃ 58. 2. 
ΤΗε απιρΗπεά εχρτεδδίοη οϱἶνεδ 
ἀρηΙίγ απά {οτοο {ο ἴπε Ππαι 

οοἶοπ οἳ {πα ρετῖοἆ.---μοι: οᾳδε, 

ΗΑ. 767: «. 1165, ορ. 1167: 

Ῥ. 377-375: «αἱ. 523 ἃ, Πτεί 
ΕΧΑΙΩΡΙ6. 



δο ΛΥΣΙΟΥ 

: . Ἆ 3 ΄ 

των προσταχθέντα δεδιὼς ἐποίουν. "Ἠσθα δ᾽ ἐν τῷ 
’ ο ς / 3 / Ν ε ω 

16ο θουλευτηρίω, Ότε οἱ λόγοι ἐγύγνοντο περὶ ημων; 
Ὁ / / ” , ͵ Α Αλ 

ΗΠ. Πότερον συνηγόὀρευες τοις κελεύουσιν ἀποκτειναι ἢ 
9 , 9 
ἀντέλεγες ; 

2 / νά Χ 5 , 

Αντέλεγον, ἵνα μὴ ἀποθάνητε. Ἡγού- 
ς τὸ / λ ὁί » ὃ 

µενος Όμας ἄδικα πασχειν ἢ δίκαια; Άθικα. 
5 3 Ἀ , »΄ ’ Δ ῤϱ 

Εἰτ ὢ σ ετλιώτατε παντων ἀντέλε ες εν ινα 2 ’ μµ 

΄ / δὲ ιά 3 / Ἆ ϱ 1ο σώσειας, συνελάμβανες Οε ινα ἀποκτείνειας ;, Καὶ οτε 

μὲν τὸ πλῆθος ἦν ὑμῶν κύριον τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέ- 
3 λέ λ α 6 λ / ς 9 3 λέ 

ρας, ἀντιλέγειν φῆς τοῖς βουλομµένοις ἡμᾶς ἀπολέσαι, 
2 Ἆ ν  Ἀ λ / 3 ΄ Ἆ Α΄ , 

ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ σοὺ µόνῳ ἐγένετο καὶ σῶσαι Ἠολέμαρχον 

καὶ µή, εἷς τὸ δεσµωτήριον ἀπήγαγες ; 

25. ἐποίουν : «{ το αοζηρ. 

Ίλ/Ώεη {πα πιοίΐνε οἱ απ αοΐ ἶ5 ἴπε 

ομῖεί ορ]εοί οἱ {ποιβαί, ἴπε αοΐ 
δε] 5 παίιτα]γ ν]ενεά Ἱπ 5 

Ρτορτεςς, Ίεποςρ {πε ο«Ώαησε {Τοπα 

ἴηε 8Οἵ. ἀπήγαγες ἴο (δεδιώς) ἐποί- 

ουν. Ὁρ. δὲ 26, 27, 99: 19. 5ο, 
ὅσ, ο οσο, Πιτ ο. ποσο, τιν με 

{ο]οπίηπσ Ἱπροτίοοίς (ἐγίγνοντο, 
συνηγόρευες, ἀντέλεγες, ἀντέλε- 
γον) τερτεςδεπί νΊνΙα!γ πε ρτοστεςς 
οἱ {Πε ἀἰδοιςδίοη (ορ. ἴπε 5 Ιπι]]ας 

Ἱπρετίεοίς Ἰη ἃ δΠ.). ἴπὃ 26 ἴπα 

ἸηοΏνε ἶ5 αφαῖη {πα ομ]εί ἴποισαί 
ἵπ ἀντέλεγες απᾶ συνελάμβαγνες. 
Α5 ΤΥςῖας ῥρᾶς5ες {ο {λε οοΠςΙΠ]- 

Ιπα{ἴοη οἱ {Π6 Υ/ποί]ς, Τε τείάτης {ο 

μα αοπςί, ἀπήγαγες, ἀπέκτεινας. 

{ος ἴπε τε]αἴ]οη 

οἱ {Π15 ἄἰδοιςδδίοη {ο ἴμε ἀῑδοαδδίοι 

ΑΠηΟΏΦ ἴπο ΤΗΠϊτς Ὦγ ἴπεπηδε]νες, 

«66 ΟΠ ἐν τοῖς τριάκοντα ἃ 6. ὉΌη- 
ἆει (πε ΤΗΙΓΙγ {πο Ρορα]αί οουσί5 

---βουλευτηρίῳ: 

3» ο . 
εἶθ᾽ ὅτι μέν, 

ηαά Όεει αΏο]ς[πεςᾶ απά ιοί {ηης- 
ος ἰαπςίεττεςᾶ {ο {πε Φεπαίΐθ, α 

Ῥοάν επΏτε]γ 5αΏ5ειν]επί {ο ἴμε 
νη]] οἱ ἴπα ᾿ΓΗΙΤΙΥ. 

26. Όη 1Υδία55 ας οἱ τηείοτί- 

σα ααεξίῖοης 5εε ΑΡΡ. ὃ 5ο. 1.--- 

εἶτα: Τ,δίας ἴνας εἶτα ἵπ τε {οἱ]ουν- 
Ίης πδεδ: Α. Ξ- αραζΏ, φεοοηαή ; 

Ριαΐ έπειτα ἵ5 5 αδααὶ υνοτὰ {ο 
ἴΠ]5. 6ο ΙΟ. 15. ὮἙῬ. -- ἐχεῃ, 

1.6. 14167 ἔᾖοτε ε7γο17/6ία/1665. 966 

1Ο. 5Ι. ϱ. Μεαπίπς α5 απάετ Β, 

Ῥιαΐ ἵη ἃ αποδῆοη Ἱπρ]γίης ἵπαϊς- 
Ώα{1ΟΠ ΟΓ αδίοπςΏτησθπ{. ΕΠ οι 

Ρᾶδδασα οΟοἵπραίε 34. 6.--- ἀντιλέ- 

γειν: Ρ{ε5. ΙΠΠΠ. ἵΠ ἴπά. ἀῑςο. τερί6- 

5εη]ησ ί]ε ἱπιρί οἑ {Πε ἀῑτεοί. ἨΑ. 
ὃςσ3 α; «. 125ς5.1Ι;: ΕΒ. σοι: «ἱ. 

ο7Τα: (αΜΤ. τιο; (5. 327. 5ο 

εἶναι 12. 491 πράττειν 12. 63: ἔχειν 

332. 20. ---ἐπὶ σοί: {7 γ07/7 {ῥοτυεγ. 

ΟΡ: ἐπί ἵη ὃ 33,22. Τ7.--- καὶ σῶσαι 

. καὶ µή: δοίΐῷ . . αγ, Υηθτθ 



ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙΙ 6, 7 ὃτ 

ο β 9 Ν 3 8 3 ΄ 3 ω Ν Αρ 

τόο ὡς φῄς, ἀντειπὼν οὐδὲν ὠφέλησας, ἀξιοῖς χρηστὸς νομί- 
ο ν λ » 9 9 αν »᾽ 3 

ζεσθαι, ὅτι δὲ συλλαβὼν ἀπέκτεινας, οὐκ οἵει δεῖν ἐμοὶ 
λ λ ο ὃς 

και τοντοισυ θοῦναι ικην ; 
Ν κ 3 Δ ω) » 9 ο ΄ η] » 

οἳ “Καὶ μὴν οὐδὲ τοῦτο εἰκὸς αὐτῷ πιστεύειν, εἴπερ 
9 . , Α 9 α ε » Αν , 
ἀληθῆ λέγει φάσκων ἀντειπεῖν, ὡς αὐτῷ προσετάχθη. 

Αν ΄ 3 3 ρ. 

τό οὐ γὰρ ὀήπου ἐν τοις µετοίκοις πίστιν παρ αὐτοῦ 

ἐλάμβανον. 
ε. α ο 9 εν ον Α. 

ἔπειτα τῷ Ἴττον εἰκὸς ἦν προσταχθῆναι 
ΑΔ ϱ 9 , » Ν ’ 3 ὃ ὃ 

γ) οστις ανγτειπων γε ετυγχανε και γνωμη αποοέ ειγ- 

3 ῳ Ὡ α ον λ 

μένος; τίνα γὰρ εἰκὸς ἦν ἧττον ταῦτα ὑπηρετῆσαι ἢ 

ἴπο Ἐπρᾗῇςῃ, Ιεςς Ιορ]οα]1γ, Ώας ο7.. 

ΟΡ. 27. 3 ὁπόταν ἐν χρήµασιν ἡ καὶ 
σωθῆναι τῇ πόλει καὶ µή συ/ε {ᾖε 
σα/ΜίΥ οὗ. αεοίγαίο οἵ {με είν 
ἀεβε]αῖς 14ῥο” 10716Υ. 

27. εἴπερ ἀληθῇ λέγει: 47 {ε 15 

εβεαξήερ {πε ἐγωῷ (1ποις] 1 ἀεπΥ 

(αί Ἡε 9). εἴπερ σἶνες ειωρ]ασίς; 
Ἡ ἵδ οπεηπεςί, {ποιθῃ ποί α1α75, 
πδεά (Α) π]οτο ἴΊετε 6 ἆΏ 1πι- 

ρ]εά ἀεπία] ο: ἁοαρί οἱ {λε ἰταίμ 

οἱ {16 δίαίεπιεηί, ὃδ 32, 48: 16. ὃ, 

22. 12, 25.5: Οἵ (Β) ψηλα ἱππρῃεςά 

Ρτοίεςδί αραϊηςί ἴπε {αοί σίαϊεά, 
6 20.--- ὧν προσετάχθη: ἵηπ αβροξῖ- 

Που ψΗ{ὮΏ τοῦτο.--- ἐν τοῖς µετοί- 

κοις: ορ. 15οο. /41έΡγγ. ὃδ έἔπε- 

δείξαντο δὲ τὰς αὑτῶν εὐψυχίας 

. ἐν τοῖς ὑπὸ Δαρείου πεμφθεῖ- 
σιν {ᾖεγ εχ/θήεα {εῖγ ὀγασεγγ {2 

{ᾖε εᾳ56 οὗ {φοφε τυᾖο τυέγε 5εΣ ὄγ 

λα... ---πίστιν ἐλάμβανον: Ἐ)α- 

{οδίπεπες Π]αΥ οἰαίπ ἴπαί Πὶ5 οο]- 

Ίεασιος, 5α5ρἱοῖίοις οἱ Πὶ5 Ιογαἰίγ 

{ο ἴπεπι, {οτοθά ἨΙπ {ο π]αΚκε {Π]5 

αἴτεςί 1π οτάετ {ο Ἱπηρῃσαία ΏΙΏ 5ο 
ΤΥΦΙΑΣ --- 6 

ἀεερίγ ἵη Ελαῖγ οτἴπιος {παί Ἡς οοι]ά 

πο ηλάτανν (νο Ώανο Ρ]αΐο”ς {ε5- 
ΏΠΙΟΠΥ, «4ᾷοὐ. 32 ο, ἴΏαῖ ἴΠεΥ δες 

ἴΏ]5 πηθαΏς {ο Πο]ά πωεη πο ΊΥεΓε 

ηοί οἱ {ῃαῖτ ο Ώ ΠάΊηΡΕΙ). 1,γδίας 

τερ]ος {λαί {ο 5ποΏὮ α ράτροςθ {ΠεΥ 

που] Ώανοα 5εη{ ΕΙ1η {ο αἴγεδί 5οΙη6 

οπ6 ποτε Ἱπιροτίαηί απά οοηδρ]οι- 

ους {παη α πηετε Πες. Τῆαΐ 5ασ] 

α οἰαῖπ ὮΥ Ἐταίοξδίμεπαος πΙ]] θα 

Ἰηδίποείςα ἶ5 Ἱπρῆεά ἵπ ἴϊο Ιτοπῖσαί 

δήπου. Ῥογ ἴἶπο {οτοθ Οἱ πίστιν 
ορ. ὃ ο: ἴἶατο {πε «σπαταπ{γ ̓  ΙαΥ 

ΙῃΠ ἴπα οαίΏὮ: Ώθτε Ἱ{ ὦοι]ά Ῥε Ίπ 

ἴπο αοίῖ.---ἐλάμβανον: ἴεηςε, 5ες 

ΟΠ ἐποίουν ὃ 25.-- εἰκὸ ἦν: {ΟΙ 
ἴμε ποη-αδ6 Οἱ ἄν 5ε0 ἨΗΑ. 807: 

(.Ι4οο.1: Β. 567: (.46ο: (αΜΤ. 

415-Δ17: (5. 363.--- ἀντειπών, 

ἀποδεδειγμένος: {μα ορροςΙ{ίοη απ 

ἴπε ακρτεςδδίοη οἱ ορίπΙοΏ ΊΕΓΘ 

Ῥοίμ ραςί υΙίῃ τείείοπεἙ {ο ἐτύγ- 
χανε, Ῥαί ιο ορἰπίοη εχρίεδδεά 

τειηαϊπες α5 α Ὀαδὶς {οί {πο αοίῖοη 

οἱ Πὶ5 οοἱἱεασιες, πεηοε ἴπε επαηΏςα 

{ο ἴπο Ῥατίεοι. ὅστις ἀντιλέγων 
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᾿ 9 , δ ο» Ἀα » . ’ 
ο8τὸν ἀντειπόντα οἷς ἐκεῖνοι ἐβούλοντο πραχθῆναι; Έτι 

1ο δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ᾿Αθηναίοις ἱκανή µοι δοκεῖ πρόφασις 

εἶναι τῶν γεγενηµένων εἰς τοὺς τριάκοντα ἀναφέρειν τὴν 

: αἰτίαν ' αὐτοὺς δὲ τοὺς τριάκοντα, ἐὰν εἰς σφᾶς αὐτοὺς 
5 ’ ΑΝ 6 Αν 5 Ν 3 ΄ 5 Ν ΄ 

99 ἀναφέρωσι, πῶς ὑμᾶς εἰκὸς ἀποδέχεσθαι; εἰ μὲν γάρ 

τις ἣν ἐν τῇ πόλει ἀρχὴ ἰσχυροτέρα αὐτῆς, ὑφ ἧς αὐτῷ 

17 προσετάττετο παρὰ τὸ δίκαιον ἀνθρώπους ἀπολλύναι, 

ἴσως ἂν εἰκότως αὐτῷ συγγνώµην εἴχετε' νῦν δὲ παρὰ 
ων] ΔΝ ΄ ΄ 5» 3 ΄ ω) ΄ τοῦ ποτε καὶ λήψεσθε δίκην, εἴπερ ἐξέσται τοῖς τριά- 

κοντα λέγειν ὅτι τὰ ὑπὸ τῶν τριάκοντα προσταχθέντα 

(ρτες.) ἐτύγχανε που]ά πιεᾶΏ συᾖο 
Λαββεμεᾶ {ο ὂε οὀβφουζήρ. (αΝΜΤ. 

144. 146. ἀποφαίνεσθαι 5 Ίνα 

ΠηΟΓΕ 6ΟΠΠΙΠΟΠ ποτά ΠΙὮ γνώµην. 
Γη 5υος εχρτορδίοης γνώµη ας 
Ῥεσοίπε 5ο {πδεά γω {πε νετ 
ἴπαί 1 5εἰάοιω ἴακες ἴπε αγίο]ε 

ενοη ἩΠεη Ζήε ορἰπῖοηπ εχρτεδ5εά 

5 «ρεοϊῃοαΙγ σἵνεη ἵπ {Πε {οοΥ- 

Ίησ οἶαιδε; Ορ. 31. 6 γνώµη δὲ 
χρῶνται ὡς πᾶσα γῆ πατρὶς αὐτοῖς 
ἐστιν ἐν ᾗ ἂν τὰ ἐπιτήδεια ἔχωσιν 
ζυᾖο ο ἴᾳε οᾖβ{Ι0” {ᾖαί εσεΣγ 

αμα ἴραί Ἰεεῖς {πε ᾖ ἔᾖεῖγ 
Γα{ᾖεγαπα: 5ο ἈΧεῃπ. «Παύ. 5. 

5. 3 ἀπεδείξαντο γνώµην 

ὅτι κτλ. 

2δ. ἔτι: αρα, Ἱπίτοάποῖης 

ἴπο {τά Ῥροϊπί ἵη {πα αἴσι- 

Πηθηί, α5 έπειτα Ιπίτοάισεαά Ίο 
5εοοΏά. 

20. αὐτῆς: 119, ΗΑ. 6δο. 3: 

(.9οο;: Ἑ. 475. 2 η.; (αἰ. 558. --- 

προσετάττετο: {Οἱ {Πε αδθΙηλ]]α{1οη 

οἱ {εηςο {ο {λαί οἳ ἦν 5εε ΗΠΑ. 
ΟΙ9 Ὁ: (α. Ι41ο: αΜΤ. 55ο. --- 

νῦν δέ: ϱρ. ὃ 23.-- παρὰ τοῦ ποτε 

καὶ λήψεσθε δίκην: συζο” {7 ἔᾖε 

συο/ Η121, γο0υ 1/1 

Ἠδεά ἂ5δ αηπ επιρηα{ίῖο ρατησίια 1η 

αποδΏίοης, ἱπρί]γίπςο [ο Ἱπαβιίγ 

οἱ ἴπε 5«Ρθα]κοΙ {ο ΑΏΦΜΕΓ Ὠϊ5 ΟΠ 

αιαεςίίοη, οἵ Πῖ5 Ιπιραίίεποε αἲ {πα 

οἰτοιιηδίαηοες ἴλπαί ταῖδε {πε αεξ- 

Ποη. 15 οπἱγ Ἐπρ]ςὴ εαι]να]επί 
ἶς α ρεου]αί ειηρῃαςίς. ΟΡ. 24. 12, 

24. 23.---ποτέ: ἴηΠε ἴοηΏε σίνεη ΡΥ΄ 

καί ἵ5 {αιτίες φἰτεηρίπεπεά ὮΥ 
ποτέ; ἴλα Ιπάεβπϊίο γοτά οἱ Έπιε 
ρ]νες {πε Ιάεα οἱ αίίεί Ίο5ς {οι απ 

ΑΏΦΙΕΙ. 1η ΕΏΦΙΙΞΗ πε ΡΓείεί {πα 

Ἱπάεβηϊίο εχρτεςδίοηΏ οἱ Ρίασθ, {5 

{6 τυογζζ. (Ορ. ὃ 34 απ 32. 12. 

---εὔπερ: 4 47 5 «ατα ϱοζ5 ἴο 
ὂε ῥε77111ε4Ι. εθ ΟἩπ Ὦ 27.--- ἐξέ- 

σται: ἃ ΠΙΟΠΙΙΟΓΥ ΡΓοίᾶδΙ5 (5εε ΟἨ 
δ 35) τηαάε 541 ποτε επιρηα Ίο Ὦγ 
ἴΏο ΙπίεΏςίνε -περ. 

. 

και 15 
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Ν ω Αρ 

90 ἐποίουν; Καὶ μὲν δὴ οὐκ ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀλλ᾽ ἐν τῇ ὁδῷ, 
ρ. 3 Ν Ἆ Ἆ ΄ : 3 ιό / 

τβοσώῴζειν τε αὐτὸν καὶ Τὰ τούτοις ἐψηφισμένα παρὀν, 
ν 3 , « ω δὲ α 3 , .. 

συλλαβὼν ἀπήγαγεν. Όμεις δὲ πασιν ὀργίζεσθε, ὅσοι 
Ὦ ..., εἲς τὰς οἰκίας ἦλθον τὰς ὑμετέρας ζήτησιν ποιούµενοι 

81 ἢ ὑμῶν ἢ τῶν ὑμετέρων τινός. καίτοι εἰ χρὴ τοῖς διὰ 

τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν ἑτέρους ἀπολέσασι συγγνώµην 
ἴπθς ἔχειν, ἐκείνοις ἂν δικαιότερον ἔχοιτε' Κίνδυνος γὰρ ἡἦν 

Α [ο] Ν ι [ο ι η 

πεμφθεῖσι μὴ ἐλθεῖν καὶ καταλαβοῦσιν ἐξάρνοις γενέ- 

θ ᾧ δὲ Γ θένει ἐξζην εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἀπήντη- σθαι. τό ρατασθένει ἐξῆν εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἀπήντη 
9 ο Φ Αα 9 ο ϱ) 

σεν, ἔπειτα ὅτι οὐκ εἶδεν ' ταῦτα γὰρ οὔτ᾽ ἔλεγχον οὔτε 

39ο. καὶ μὲν δή: ἵΏ ἰΠπῖς οοπηὈί- ᾖ/αέζεγ αᾶ 72ΥΦεΓ.---παρὀν: ΗΠΑ. 

ΠαΙΙΟΠ μέν Ώας {πε αβιτπια ινε {οτος 
οἱ 1ΐ5 5ίτοηΏρεί {οίη μήν. Ίλ/Πειε 
ἴπο τηαΙΏ φἰαίεπιεηί οἵ αἴριιπεηί 
ηα5 Ῥεεη οοπο]αάεά {πα οοπιΡίηᾶ- 
Ποη καὶ μὲν δή οἵεπ Ιπίτοάποςς 
αΏοίΏετ, Ί65ς Ἱπιροτίαπί, Ῥαΐ οοη- 

ΠΤΙΩ{ΟΙΥ, 5ίαϊοπιεηί. 90 ἵΏ 58 35, 

49, 99:55. 19,22. 51, 55. Ἱπ.--- 

σῴζειν: Ῥτεοϊδε]γ Πίίεά {ο σονοίη 

αὐτόν οὐ, Ῥαΐ υ( 5Ησπί εχίεη- 
οἵοη οἱ ΠιεαΠίΠς πιαᾶς {ο 6ΟΥΟΓΏ 
τὰ ἐψηφισμένα αἶδο. 1ὲ ννας Ῥος- 
αἵρ]ε {οι Ἑταίοξδίπεπες, ποί Ππάῖης 

Ῥο]επιατοΏας αἲ Ώοπια, {ο ρτείεπἆ 

ἴπαί Ὡς ἀῑά ποῖ 5εο Ἠϊπη Ἱπ ἴπα 
φἰγθεῖ, απᾶ 5ο “'Κεερ)) Ἠϊπι δαΐε, 

αηΏά αἲ ἴηο 5ατης Έπιε «κεερ)) ία 

οοιηπιαπάς οἱ {πε ᾿ΓΗΙΓίΥ. ----σῳζειν 
τε: Ιηπιαδαα] ροδίῖοιπ οἳ τε, ἃ5 

{ποισΏ καὶ σώζειν Ίνετε {ο {οἱἱουη : 
ορ. ἶδαςα. 2. 1 βοηθεῖν τε τῷ πατρὶ 
καὶ ἐμαυτώ δοιᾖ {ο εφ γ Γαΐᾖεγ 
απα //9εζή. οί ἔο εί δοίῷ 2 

973: (α. 1569: Ἑ. 658: (αἱ. σοι. 

--πᾶσιν: τείειτίηρ ποί οπἱΙγ {ο 

ΏΊεΠιΡεΙς οἱ ἴπο ΤΓΠΙΠίγ, Ῥαΐ {ο 
ΏΊάΏΥ Ποποταρίαο οἰίζεης ἨΝΤΟΠΙ 

{Π6εγ {οτοεά ἴο ἆο νοτκ οἱ {Ππὶς 

Κπά, απἆ {ἴοΓ ΥΠΏΟΠ 5οΙΠ6 ϱΧχ- 

οἵδε πηὶσΏί Ὃο οὔετεά : ορ. οἩἳ 
6 27. 

81. ἐξάρνοις: Ρτεά. οἱ γενέσθαι, 
αδςϊπι]]αίεά {ο ἴλο ἆαῖ. ρτοποιῃ 

ππάσατείοοά γη(Ἡ κίνδυνος ἦν; 566 
ΟΏ λέγοντι ὃ 1. -- τῷ δὲ Ἔρατο- 

σθένει: Τ,γδίας δε]άοπι πδος {πε 
ατο]ε γη {Ώε ηαπηθς ος ρατίες 

{ο α δυϊί. Ἠεταο {πο απθ(ῃΏεςὶς {ο 

ἐκείνοις Δοζοιηῖς {ος 15 1δθ6. --- 

ἆε οο2ῶ ανωε »δαζα 

(ορ. παρόν, ὃ 39). Ἐοἵί ποη-ηςε 
Οἱ ἄν 5ε6 ΟἨΏ εἰκὸς ἦν ὃ 27. λα 
Ἠανα ἴἩα 5απ16 ΟΠΙΙ68ΙΟΠ η οἷόν 
τ᾽ εἶναι Ῥε]ονν, απά ἵπ χρῆν 6 32. 
---ἔλεγχον, βάσανον: {Οἵ {Ἡ6δ συνω- 

γυµία 5εε ΑΡΡ. ὃ 5δ. 2. 

ἐξῆν εἰπεῖν : 
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/ 3 ο 9 ς ν - ᾿ ο , τθ βάσανον εἶχεν, ὥστε μηδ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν βουλομένων 
8/ » 34 Ὁ . ον / 53 / ϱ 80 οἷόν τ᾿ εἶναι ἐξελεγχθῆναι. χρῆν δέ σε, ὢ Ἐρατόσύενες, 
9 Ὁ , ν » α , Α 

εἶπερ ἦσθα χρηστός, πολὺ μᾶλλον τοῖς µέλλουσιν ἀθί- 
Α - 

κως ἀποθανεῖσθαι μηνυτὴν γενέσθαι ἢ. τοὺς ἀδθίκως 
5 ό : ιό ῳ .ά Ν ιά ἀπολουμένους συλλαμβάνειν. νῦν δέ σου τὰ ἔργα 

λ ά 3 « 9 μα 3 » ες η / κ 

το φανερὰ γεγένηται οὐχ ὡς ἀνιωμένου ἀλλ ὡς Ίδομενου 

98 τοῖς γιγνοµένοις, ὥστε τούσδε ἐκ τῶν ἔργων χρὴ µαλ- 
λον ἢ ἐκ τῶν λόγων τὴν ψῆφον φέρειν, ἃ ἴσασι γεγενη- 

µένα τῶν τότε λεγομένων τεκμήρια λαμβάνοντας, ἐπειδὴ 

μάρτυρας περὶ αὐτῶν οὐχ οἷόν τε παρασχέσύαι. οὐ 
λ ’ ε ω) ων) 3 3 α 2 3 9 Ν 2 

γὰρ µόνον ἡμῖν παρεῖναι οὐκ ἐξῆν, ἀλλ οὐδὲ παρ 

32. Εοἵ ἴπε πςε οἱ απ(Ποεςίς ἵη επιρῃαςί5 5οπηείπηες προῃ {πε Ἱη- 
{Π19 5εοίίοΏ απΏᾶ {Πε ποχί 5εο ΑΡΡ. 
6 57.τ.---εἴπερ: {οΐ068,5εε ΟΠ ὃ 27. 

----µηνυτήν: αδια]]γ Ιω Ῥαὰ 5εηΏςε, 

ἑΙπίοτπιετ,) Ῥαΐ Πετο απά Ἱη ὃ 4δ 

η σοοᾷ 5εΠ56.--- συλλαμβάνειν: 
ΡΓεδεπί ἴεηςο Οἱ α οοἵἵςε οἱ 90η- 

ἁποῖ.--- ἀνιωμένου . . « ἠδομένου: 

Ῥταδεπί ἴΠ {ΟΓΠ1, ΠΡΙ. Ἰπ {ο0Γ06. 

Ορ. δὲ 42, 5ο, 51, 99: 16. 5, 16. 6. 
ὤθς ΗΑ. ὄσόα; (α. 12869: ΕΒ. 642. 

Ἱ; ἀΜΤ. 14ο: 5. 337. ΟΡ. οἩ 

ἀντιλέγειν ὃ 26. Όπ {με τπείοτίσαἰ 
{ΟΓΠΙ 596 ΑΡΡ. ὃ 658. 6. 

33. τῶν λεγομένων: οοπηεοί 

ΨΙἩ τεκµήρια.-- οὗ γὰρ µόνον 

κτλ.: ΟΏ ἴλἩε Ρεγίοά]ο 5ίγασίατε 5εε 
ΑΡΡ. ὃ 54. --- ἡμῖν: ἵπταςί ᾖῬε- 

(πθ6επ οὐ µόνον απᾶ παρεῖναι ἴο 
ἴπτονυ επηρῃαςί5 1ροΏ {πο Ια{{6Γ. 

γβεγδαίο, ἴπα ἹπίειταρίοὮα οἳ 

πα παίητα] οτάεί ος ποτςᾶς, αττεςδίς 

Πιε αΠεπίίοη, απά ἴλμας {πτοι5 
΄ 

5οτίεά Ἰνοτά, 5οπηθίίπαες προπ 0ηΏ6 

οἱ Ῥοίμ οἱ ἴΊε ποτάς ἴπαί 1 ας 

ο{ονάεά αρατί. ΟΡ. εἴησαν ὃ 92: 
νῦν δ οἡ: ὑπ ἐμοῦ 16. 8: τινές 1ο. 
62:,µοι 24. 1: ὑμῖν αΏᾶ ἔχειν 24. 
21: τοῖς ἅπασι 24. 22: ὑμῖν 24.27: 

ἀεί 25. 2ὔ: οὕτως 32. 13.--- παρ- 

εἶναι: [πε 5εΟΓ6ΟΥ οἱ {6 πιεείῖηπσς 

οἱ ἴἶλο ΤΗΙτίγ πας ἵη εν]] οοπίταςί 

ὉΠ{Ὦ {πο ορεηπεςς οἱ ρτοοθεάίησς 

Ιῃ {Πε ἀειποσγαί(ϊο αδδειηρ]ες. εί 

ενεη απάετ {ἴπε ἆαπιοσασ} ἴλα 

Ὀεηαίε πιῖσ]ηί Πο]ά 5εοτεί 5ο55ίοης 
οἩη δρεοῖα] οοσαβδίοηΏ5. 1γδίας Ιη- 

ἀι]σές ἵη α στίπι ΡάΠ ἵΠ παρ-εῖναι, 
παρ αὗτοῖς εἶναι, ενεη Ὀτίησίης ἵῃ 
ΔΏ ἨΠΠςΟΠΙΠΙΟΠ εχρτεςδδῖοη {οι ἴπα 

5ακο οἱ Ἡ. εε ΑΡΡ. ὃ 585. δ.--- 

παρ αὐὑτοῖς: αξ ο οτυ ᾖο7έ5, Οἵ 

23 014 οτυ7 αμα. Ορ. εἴεξ πού, 

αβ]ι που. «ὉΡ. παρὰ τοῖς ἄλλοις 
24. 2ο. ΓΟΙ ἴ]ε (ατεε]ς {οί ἔο οπε)5 

9 

5 
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έ . Αν οἱ 9 κ , 4 : , ν 9 
ροο αύὐτοις εἶναι, ὡστ ἐπι τούτοις ἐστι πάντα τὰ κακὰ 

5 , λ , / 2 ν λ ς 
ειργασμµενοῖ» ΤΝ πόλιν παντα τἀγαθὰ περι αυτων» 

/ 

84 λέγειν. 

εἰ βούλει, ἀντειπεῖν. 

Αα η 9 , ο) 9 ε ο [ 
τοῦτο μέντοι οὐ φεύγω, ἆλλ ὁμολογῶ σοι, 

’ λΝ ’ 3 5 3 κά 

θαυμάζω δὲ τί ἄν ποτ ἐποίη- 
, « 3 ο] ’ 9 ά 

σας συνειπών, ὁπότε ἀντειπειν Φάσκων απεέκτεινας 

ο Πολέμαρχον. 

Φέρε δή, τί ἂν εἰ καὶ ἀδελφοὶ ὄντήες ἐτυγχάνετε αὐτοῦ 

ἢ καὶ ὑεῖς; ἀπεψηφίσασθε; δεῖ γάρ, ὢ ἄνδρες δικα- 

σταί, Ἡρατοσθένην δυοῖν θάτερον ἀποδεῖξαι, ἢ ὡς οὐκ 
3 ιό 5 / λ ε ΄ ο 35 » 

απηγαγεν αντον», η ως δικαίως τουτ ἐπραξεν. οὗτος 

οιοδὲ ὠμολόγηκεν ἀδίκως συλλαβεῖν, ὥστε ῥᾳδίαν ὑμῖν 
Ν ὃ , | Ν [4 ΄ 

Αδτὴν Οδιαψήφισιν περὶ αὐτοῦ πεποίηκε. Καὶ μὲν δὴ 
Ν Ν ων) 9 ο) Ν ων] , ο 9 , 

πολλοὶ καὶ τῶν ἁστῶν καὶ τῶν ξένων ὐκουσιν εἰσόμενοι 
λ σ 

τίνα γνώμην περὶ τούτων ἕξετε. 

Άο716 5ε8 ΟΠ 16. 4. ἘΟΓ παρά 
ψη(Ὦ ἆαῖ. -- 7 οὗες γε 5ε8 

ΟΏ 10. 22.--- αὐτοῖς: {οι ἡμῖν αὖ- 
τοῖς ΗΠΑ. 6δό α: (. οοςυ: ΕΒ. 471, 

Ώ, 1.---ἐπὶ τούτοις: 566 ΟΠ ἐπὶ σοί 

ς 26. ---πάντα τὰ κακά: αὐ) ῥουςζ- 

δε 11165: ἴπα ατεοἰο ἶ5 Ί65δς 

οίεΏ δε ἵπ {πῖς εχρτεδδίοη.--- 
εἰργασμένοις: {6ᾳῃ56, 566 01 ὃ 22. 

34. τί ἄν ποτ ἐποίησας: συ/αΐ 

{η {λε τυογ]α γο1/ τυο]ιζ ανε ζο)6. 
ΡΟΙ ποτέ 5ε86 ΟΠ ὃ 20.--- φάσκων: 
568 ΟΠ φάσκοντες Ὦ δ.---δή: 5ε8 
ΟΏ 256. 9 Α. ---τί ἂν εἰ: {με (αἴθε]ς 

Ώθδατεί Ίνας ηπΟ ΠΟΤΕ οοηφοίοις οἱ 
{6 Ίο5ς οἱ α ναετρ Ίσετε {Παπ νε 

Άτε Ψ οἳἵ οὗΏ  υῃαί 1.) ΤΠε 

ἄν 8εϊνες 15 οἵη Ῥίταδο απά 
αἶξο ἴπε [οονίηπσ ἀπεψηφίσα- 

ὧν οἱ μὲν ὑμέτεροι 

σθε.--- καὶ ἀδελφοί . . . καὶ ὑεῖς: 

καί (-- ευε) 5 ποῖ Ίετα {ο Ὀ6 
οοηπεοίεᾶ {Ἡ εἰ. ΟὉΡ. οἩ 10. 18. 

Εταίορίµεηες. -- δεῖς: 
ια ι ΟΓ υἱός «ἴδαρρεατες ἵπ Αἰο 
ὙΠίεις οἱ {πα {ουτίΏ οεπίατγ, απά 
Ιατσε]γ ἵπ Αίὶο Ρίοςε ΥΤΙΕΓ5 ενεη 
ἵῃ {με ΠΠΠ. ὨὈεο]εηδίο, ΠΔ. 216. 

ΤΟ: {(α. 201. 30: ἙῬ. 115. 255 (αι. 

142. Ο. --- ἀπεψηφίσασθε: ο); {Π]5 

Τ4Ι6 Ὠδο οἱ ἴΏε αοπςί 5εο ΟΠΕ. 

Νοίς. 

35. καὶ μὲν δή: {90:06, 586 ΟΠ 

5 3ο.-- ἀστῶν: ἀἰςιπσιϊςσα {ΓΟΙΗ 

πολιτῶν, 1Π.. δε 5. 5.Ο. ἁστός. Τῆε 

Ὑγοτά 15 οΏοδειπ Πείε ἂ5δ 5µσσεςί- 

Ίησ Ίἴλοςε οἱ ἴπο πολῖται Νο 

«αρροτίεά ἴε Τ{αιτίγ απά νεία 

ΚποσΏ ας οἳ ἐξ ἄστεως. --- οἱ μὲν 

-- αὐτοῦ: 
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” . , 9» .. / ὃ , ὄντες πολῖται µαθόντες ἀπίασιν πότερον δίκην δώσου- 
Θ Α ᾿ / αλ ) λ ΑΔ 5! 

ὀριδσιν ων αν ἐξαμάρτωσι», γ) πράξαντες μεν ων ἐφίενται 

ρ / » / 4 Χ 

τύραννοι τῆς πόλεως ἐσονται, δυστυχήσαντες δὲ τὸ 
’ ς ο / Ν / 2 α ν 
ισον υμιν έξουσιν  οσου δὲ ξένοι ἐπιδημοῦσιν, εισονγται 

/ 5 , λ ’ 3 ΄ 3 Φ 

ποτερον ἀθίκως τους τριακογνγτα εκκηρνττουσιγ εκ των 

” {ολ , 2 λ Ν ν] ΔΝ ς ω) / 

πόλεων ή δικαίως. ευ γαρ δὴ αντοι οι κακως πεπονθότες 

ο 9 ΄ “. Αν 3 3 Ν « , 

οοολαβόντες ἀαφήσουσιν, η που σφᾶς γ αυτους ὦΊγησον- 

8θται περιέργους ὑπὲρ ὑμῶν τηρουµένους. οὐκ οὖν δεινὸν 

κτλ.;: ἴ]πο «οπσιης οἱ {λα 5απίθοησα 

15: 

(οἱ μὲν . . 
, Α΄” ΄ 

| πότερον δίκην δώσουσιν 

(πράξαντες μὲν . . « 
έσονται 

δυστυχήσαντες δὲ... 

/ 

. µαθόντες ἁπίασιν 

Ἀ 

η 

[. ἔξουσιν 
ϱ Ν / . ο] 

ὅσοι δὲ Κξένοι ἐπιδημοῦσιν 
ή 

εἴσονται 
/ 9ο) . 

πὐτερον ἀδίκως . .  ἐκκη- 

: ρύττουσιν 
ἢ δικαίως 

----ὧν (Ῥείοτε ἄν) : αδθἰπα]]αίεά ἔγοπα 
οορΏαίθ αοοΠς. {ο σᾶ5ε οἱ οπηίεά 
απίεοεάεηί, ΗΠΑ. οο6θα. 2: «. 1032/3 

ῬΒ. 484. ιτ, 486: (αἱ. 614. Έοτ ὢν 
ἐφίενται (πποιί αςςΙπι]α{1οη) 5εα 

ἨΑ. 739.996 α. 11 {ᾱ. 19090, 10331 
Ῥ. 356: (Ι. στο ἆ. --- ἐξαμάρτωσιν : 

ἱπάεβηϊίε, ΠγροίπείϊσαΙ δίπ5 οἱ 

ιο Πιίάτε (σεπετα] Γαΐαία 5αρρος]- 

Ποπ); ἐφίενται (Ιπαϊο.), ια ἀεῖ- 

ηἱΐς, ΚΠΟΥΏ αἶπις οἱ ἴπε ρτε5δεηίζ. 

---δή: {οτοε, 5εε ΟΠ 25.9 (Έ).-- 

ἀφήσουσιν: α ΙΠΟΠΙΙΟΤΥ Ρτοί8εῖ5. 

Ἔοτ (πε Γαίατε Ἰπάϊο. ἵπ ΠΙΙΠΑἴΟΤΥ 

απάἁ πιοπΙίοίγ οοπάίοηπς 5ες 
ἀαΜΤ. 47 π. 1; (α. 14ος; (1. 

645 Ῥ. 35ο Ίπ 58 29, 74, δ5, 99] 
22. Ι7, 34. 6.--- τηρουµένους: 566 

ΟΙ. Νοίοε. λα ἴπίει ἴπαί 5οπιθ 

οἱ ἴπε βίαίες ΠΙεπάΙγ {ο Αίπεης5 
Παά πηαάε {οίπαί ῬΡτουἰαπιαίοη 
εχο]αάἶπςθ Πιοπιρετς οἱ {πα Ἰαΐε 

οΗσατεἈγ Ίοηπα ἰακίης τείασα υνΙζ]α 

ἵΠεη. π]ε Ειειςῖς Παά Ῥεεπ 

εί αρατί ἂ5δ 4Ώ αδγ]άπι {ογ ἴ]πε 

ΤΗΙτίγ απά {λείγ δΙΡΡοΓίεΙ5, 1 ἶ5 
ποί απ]]ςεΙΥ ἐαί 5οΠ18, {εαγίης {λλαί 

ιο ἀειποσοίασογ Ψου]ά ποί Κεερ 1ΐ5 

Ῥτοπηίδε οἱ Ππππηηῇ{γ, 5ουςΏ{ τείασε 
ἵη ΟἱΠεΓ σίαΐθς. 

36. οὖν: {ΟΙ οὖν ἂ5 α ρατίςο]α, 
οἱ επιρῃαδί5 5εο οἨ 19. 7 (Α).--- 
δεινὸν εἰ: {μα {ποιςῃί ας Ι{ Πες η 

ΓΥ5ἱας”5 πα]πά αἲ ἴπο Ῥερίηπίης ἴς 
οὗ δεινόν ἐστι 

{ τοὺς μὲν στρατηγούς . . . θα- 
εἰ] νάτῳ ἐζημιώσατε 

[ τούτους δέ. . . οὐ κολάσεσθε; 

Ῥαΐ α5 Ὦς «οπ1ες {ο {Πε οπιαα {νε 
{οισ]ᾗί οὐκ οὖν δεινόν 15 ίοο τε- 
πιηοῖε, αηπά Ὦε ΊήΓης {0 ἃ ΒἴΤΟΏΡΕΓ, 



ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΗΝΟΥΣ ΧΙ «ό 97 

λ Αα 

εἰ τοὺς μὲν στρατηγούς, οἳ ἐνίκων ναυμαχοῦντες, 
ϱ λ ω 5 » Ὡ ΔΝ 9 ο 

οτε διὰ χειμωνα ουχ οιοι Τ ἔφασαν ειναι του» εκ της 

/ 9 / “ 3 , ε η 

θαλάττης ἀνελέσθαι, θανάτῳ ἐζημιώσατε, ἡγούμενοι 

ΠΙΟΓ6 ραςδϊοπαϊςε {ΟΓΠῃ ἰπ {πε ἀ]γεοί 

αργροαὶ οκ ἄρα χρὴ «« « κολά- 

ζεσθαι; Ειὶς Ίεανες τούτους π]τΠποιῖ 
σονετηπηεη{, απ ἴπε Ιπίτοάποίοτγ 

εἰ, ΝΠίοὰ ας Ὀτουςαί Ἱπ ὮΥ ἴπε 

εχρευίεά οὗ κολάσεσθε, αρΡραΓεΠΙ1Υ, 
Ραΐ ουΙγ αρρατεη{1γ, 5ίαπά5 1Π {πα 

Ρίαςε Οἱ ὅτι. --ἐνίκων: ἴεῃ5ε, 566 
οι ἀδικῶ ὃ 14. -- τος ἐκ τῆς 

θαλάττης: ΙΠ δρεαΚΊηςσ οἱ {11ο 6απ1ε 

ενεηπί Ῥ]αϊο 1956 τοὺς ἐκ τῆς 
ναυμαχίας («4βοῦ. 32 Ὦ): 
οἔγ1102 {7αζραΊ5, τοὺς ἐκ τῆς 
θαλάττης 5ἰαηάϊπς ῬοίἩ {ΟΙ τοὺς 

ἐν τῇ θαλάττη, απᾶ ἐκ τῆς θαλάτ- 
τῆς (ΝΙ(1 ἀνελέσθαι). ΗΑ. Ἴδδα;: 
(. 1225: Β. 308 Π. 3.---θανάτῳ 

ἐζημιώσατε: Ιπ {πε 5ΙΙΠΙΠΕΙ οἱ 4ο6 

ἴπε Αίλεπίαη Πεεί απάεγ «οποη 

κας οΏαί αρ ἵπ ἴπε Πατρογ οἱ 

Μγα]επε Ὀγ {πα Τ,αοεάαεπιοη]αης. 
Ώεδρεταίε εΠοτίς Ίθίο πιαάθ {ΟΓ 
{πεῖτ τθδοἹς: α πε Πεεί ἵας 

' Πας] εαιἱρρθοά απά πιαηπεᾶ ὮΥ 

ἃ φεηετα] οα]] ἴο αἴΠ5. Ῥε]άοπι 
παά αἩ οαχρεάἰΠοη επῃςίεά 5ο 

ΠΠΑΏΥ οἰίζεης οἱ ενεΙΥ οἶαδς. Τ{Πε 

ΠΕΝ Πεεί πιεί {16 ΕΠΕΙΩΥ οϐ {πε Αί- 
σίηαςαε Ιδ]απάς, απἀ, 1Π το στεαίεςί 

ηανα] Ῥαΐί]ε ενει [οισΏί Ρείνεεπ 

(1οεκ Πεείς, οι α σ]ογίοις ν]ς- 

ΙΟΙΥ. ΤΠπε σεηεταἰ5, ΜήδαΙπς {ο 

ραςᾳ οἩἳ Ἱπ Ρριχςυ]ί οἱ {Πε ΕΠΕΠΙΥ, 

ἀείαϊ]εά {οτίγ-δενεη 5Ώἱρ5 ππάετ 

6074- 

συ ροτά]ηδίε οΏ]οεῖς ἴο Τε5δοΙθ {Πε 
ΑἰΠεπίαη Ψουπάθᾶ {ΓοΙη 1Πε ἩτεςΚ- 

Ἀσθ. Α 5ιάάεη 5ἱΟΓΠ Ιη8άε Ῥοΐ] 
ριγαυί απά {65ος ΙΠπροδδίβ]ε, απά 

ΠΠΟΙΕ ἴλαιπ 4οοο ἹΘῃΏ, ΡΙΟΡαΡΙΥ 

Ἱα]{ί οἱ ἴπεπι Αἰπεπίαη οἴζεῃς, 

Ίγεγς ]οδῖ. ΤΠο Ρον {ε]] αροη 5ο 

ΠηΔΏΥ Ἠοπ]ες Ίη ΑίΠεης ἴΠαί ραρΗς 

Ἰηάϊσπαίίοη αφαϊηδί ἴπε σεηετα]ς 

Ρᾷδ5εά αἰί Ῥουπάς, απἆ {πε σεῃ- 

εταὶ5 Ίνετο οοπάεπιπεά {ο ἀεαίῃ. 

Νοί οπἱγ ννας ἴ]ε δ5οπίεπσς 1Ιῃ 

Πςε]{ αη]αςί, Ὀαΐ 1{ Ίνας οαττῖιεᾶ ὮΥ 

α νοίε αραϊηδί ἴΏο ἁοοαδεά ἵπ α 

Ῥοάγ, ἵωπ νιο]αΐοᾳ οἱ ἴπε ἸΙανς 

σιαταΏ{γ οἳ α 5εραἵαἰε νοίε προῃ 

ἴηπς οα5ο οἱ 6Ν6ΕΙΥ αοοµ5εά οἰείζεῃ. 

Α τεαοίῖοη Ίηπ {εεΙηπσ [ο]οπψεά, α 

Ρρατί ο{ {Πε σεηετα τεασίίοη αρα]ηςί 
ἴΠε αὔιτδες οἱ ἴ]πε ἀειποοΓαογ. 

Τῃαϊ {πε ροριίαΓ τερεηίαπος ἵα5 

ποί ἃ5 σεΠετα] Οἵ ἃ5 ρειπιαπεηί ας 
ἴι οασΏί {ο Ίανο Ὄεειπ ἶς οἶεατ 
{ΟΠ} ἴπ6 {αοί {λαί που, ἴπτες γθαΓ5 

ΑΕΙ {πο ονεηί, Τδίῖας ἆατες αρ- 
ρεα| {ο ἴπῖς Ρρτεοθάεηί ας στουπἆ 

{ΟΥ τισ]ίεοις 5ενεΠίγ Ιη {πε Ρίος- 

εηί οᾶ5α; πε ἶ5 ενιάεπ{]γ ποί αίταιά 

ἴπαί 1 γη] ο α πατη]ήσ ἴο ἴἨΏεπι 

{ο Ῥεματο οἱ ονειδενεΠίγ ΝθΠ 

αοῆησ απάει ῥραᾶςδίοη. ὙΧὙεί Τε 

5Ώοἵ/5 Πὶ5ς οοηςοϊο5δηςςς {παί Πε ἶ5 

οη ἄαηΏσετοις στοιπά, {ος πε ἴαίκες 

ραῖης {ο σἰαίε {πε ἀείεηςα οἱ {πε 
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ο χρῆναι τῇ τῶν τεθνεώτων ἀρετῇ παρ ἐκείνων δίκην 

λαβεῖν, τούτους δέ, οἳ ἰδιῶται μὲν ὄντες καθ᾽ ὅσον ἐδύ- 
α Αα λ λ 3 

ναντο ἐποίησαν ἠττηθῆναι ναυμαχοῦντας, ἐπειδὴ δὲ εἰς 
λΝ 3 Ἆ ή ε ω ε / Χ 

τὴν ἀρχὴν κατέστησαν, ὁμολογοῦσιν ἑκόντες πολλοὺς 
Α Αα 5») Χ 5 

τῶν πολιτῶν ἀκρίτους ἀποκτιννύναι, οὐκ αρα χρη αὖ- 
Ν Ἆ Ν Α ς 5 ες α [ο 3 / ΄ 

243ΟΤτους και τους παῖδας υφ νµων ταις ἐσχαταις ζημίαις 

κολάζεσθαι͵; 
Ἔ Ν , - . 5 ὃ ὃ ΄ ηξί 6 Ν ω 

γω τοινυγ. ω αν ρες (κασται. 1) ιουν υκανα ειναι 

τὰ κατηγορηµένα ' µέχρι γὰρ τούτου νομίζω χρῆναι 

᾿ φεηεταἰς αηά {με στουπά οἳ ΠΙΟ 
1{ γνας ονειτα]εςά. ---τῃ ἀρετῇ: {Οοἵ 

Γγδῖας)ς ΤαΓ6 56 οἱ ρε[5οπἰΠσα{ΙοΏ 

«ες Ιηίτοά. Ρ. 25, Ἡ. 5.--- ἰδιῶται 
. ἐποίησαν ἠττηθῆναν: 15ία5 

αρρεαἰς οοπΠάεπί]γ {ο {πε ρορι]αί 

εηςρίοίοπ {ἴλπαί ἴπε οἱσατοβῖοα] 

οἶαῶς Ίπετα ἵπ πεσο(αΊοη υή(Ώ ἴμε 

Ὀρατίαης ἁυαγίης {Πε Ι5ΐἱ γεαί» οἱ 

ἴης Ἱνατ, απά ΊἴπΠαί ἴωε οαἰαδίτορΏε 

οἳ Αεσοδροίαπι ας α Ῥίεσε οἱ 

5Ώ6εΓ {τεβοΠετγ οαιτιεᾷ οί απάεΓ 

ἴΠεῖγρίαης. Τ{ε πςπιαπασεπιεηί 

ἴποτο Ί΄α5 5ο ποΐοτΊοις {μαίΐ νε αἴε 

ποί στργίδαά αἲ ἴωε 5α5ρ]οίοη, 

{ποιρὴ 1 15 ἀοαραα] υυπείῃει {πετε 
ας τεα] οα5ε {οΓ Π. ἜΤπε 5υς- 

Ρἰοίοη ας στεα{ΙΥ 1ΙΠογεβδεά Ὦγ 

ἴπο {αοί ἴλαί οηε σεηεταἰ 5Ἡρρεά 

ΑΑΥ ΠπΏαΓπιεά, ὙἨΝΏΙε αποίΠμεΓ 

ας τε]εᾶαδεά ὮΥ ἴπε δρατίαης, 

α]ίποιςΏῃ αἱ νε οἴωες ΑίΠπεπίαη 
ῥήδοποετς Πετε ριῖ {ο ἀεαίῃ. ---καὶ 

τοὺς παῖδας: αηΏ εχαςσςείΓαΊΙΟἨ, α5 

1{ Ἱδ ἵη δ 53, ΨΠετο Ὡς 5δαὗς ἴ]αί 

ἴπο ἀεαίὮ οἱ ἴΏεδε Ππεη απά {παί 

οἱ {παν ομ]]άτεηπ που]ά ποί ὂε 

συΠιοϊεπί ριπ]ςσΏιηθπί {ο ἴΠεπι. 

Νο οἵπς 6ν6Γ 5εγίοιδΙΥ ρτοροδεά 

αἲ Αίπεης ἴο ραῖ 5οη5 {ο ἀεαίᾗ 

{οἵ ἰΠεῖτ {αΐμετς) ο/ἵπηες, Ὀιαΐ 16556Γ 

Ρεπα]ίας Ίπετο ραί προητ ἴπεπι: 

Ίο5ς οἱ οἶνι τῖσηίς (ἁτιμία) ννας 
οἵεη νἰδιίεά αροΏπ ἴπε 5ὖης οἱ α 
ΠηᾶΏ οοπειιηθά, απά {λα οΟΠΥΠΙΟΏ 

Ροπα]ίγ οἱ ἀεαίᾗ απά οοπῄςδοα{ῖοη 

οἱ Ρτορετίγ ὈτοιφΏί Ἠεανγ 5ήεί- 

ἵηρ Το ἴπε {ΑΠΙΙΥ (5ο ἵπ ἴπο οαδε 

οἱ ἴλα {απι]ν {οι πΠ]ος Τγδίας 
ρ]θοαἆς ΙΠ ΌρεεςΏ ΧΙΧ). Υείενεῃ 

Ώθτα {πα ἰτθααίπεπί Ίνας ποῖ Ἱπ]πι- 

Ώιςη: Ὠεπιοδίμεπες 5αὖς (27. 65), 

«Ἐνεη νΏεη γοι οοπάεπιη αΠΥ 

οπθ8, Υοι ἆο ποίῖ ἴακε αγίαΥ ενεΙγ- 

τΠίηο, Ὀαΐί γοι ατο πηετο{α] {ο υ]{ε 

ος ολΙ]άτει, απἆ Ίεαναο 5οπε Ρρατί 

{οΥ {παπι 

37. τοίνυν: {0ἵ086, 568 ΟἨ 16. 7. 

---ἠξίουν κτλ.: ἄξιον ἦν ἱκανὰ εἶναι 
τὰ κατηγορηµένα νου]ά ΠπεαΏ, ζε 
έΛαγρες ο1ϱ/έ {ο ὂε ο1/Πετεέ; Ὀαί 

ἴη οτάοι {ο αάά {ο (ῑί ἴἶα. ἰάσα 
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235 ειργασ αυ. 

ΚΑΤΑ ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙΙ 341, 28 8ο 

κατηγορεῖν, ἕως ἂν θανάτου δόξῃ τῷ Φφεύγοντι ἄξια 

αὐτῶν λαβειν. 

ο Χ 3 ιο , , 9 

ταύτην γαρ ἐσχατην δίκην δυνάµεθα παρ 
ο 3 3 Ὁ ας] ϱ ω) Ν 

ὥστ᾽ οὐκ οο ὁ τι δει πολλὰ κατηγο- 
Α ρ 5 ω) ἁ ρδ Δ ε Ν εν 6 , 

ρειυ’ τοιουτων ἀνδρῶν, οι ου αν υπερ ενος εέεκαστου 

, δὶ 3 ϱ , δί ὃ 9 , 

των πεπραγµμενων ις απούανοντες ικην ουναιυ ἀξίαν 

ὀύναιντο. 
Οὐ Δ ΟΥ δὲ Ό .. Α η δι ον 

υ γαρ ὃη ουοε τοντο αυτῳ προσΊκει ποιησαι, 
9 3 αν α / 3 ιά 3 ΄ Ν λ.. 

οπερ ἐν τῇδε τῇ πὀλει εἰθισμένον ἐστί, πρὸς μὲν 

τὰ κατηγορηµένα μηδὲν ἀπολογεῖσθαι, περὶ δὲ σφῶν 
» αν ᾳ , 3 ο ε 5 

αντων ετερα λέγοντες ενιοτε ἐξαπατῶσιν, υμιν ἀποδει- 

έΙ μπι, πε (ταοεκ σαρςΗ{αίες 

{ΟΥ ἄξιον ἦν (ο1εσᾖέ) Τ]ιε νειΏ ἀξιόω 
(7 {ή . . . οϱ7{), ραϊίως Πε Ἱη 

{Πε πιοοά απά {επ5ο ῬΡΓοΟΡροί ἴο 

ἄξιον ἦν; Ὑε ἰταηδίαΐίς, ἴεη, 
ζ221ά {76 εζαγρες οµϱ{ {ο δε ο1[ή- 

ο1ᾳᾳί. Ἐοί ποη-υςε οἱ ἄν 5686 ΟΠ 
εἰκὸς ἦν ὃ 27.---τῷ φεύγοντι: ααῖ. 

οΓασεηί ντ] εἰργάσθαι. --- ταύτην: 

{πε παιί, ῬτοπουῃἨ 15 αθκιπι]αίεά 
ἵη σεηπάεΓ {ο 15 ρτοάϊσοαίε αρρος!- 

Ώνε (δίκην) α5 αἱναγς ἵη Τδίας. 
ορ. τό, 6, 21. 1ο, 25. 131, 25.23, 

25.25. ὢ66 (5. 127: Β. 465.--- 

αὐτῶν: Ρρ]ηταὶ Ώεοααςε οἱ ἴπε ρ]α- 

ταΠίγ ἹπρΗεά Ίπ {Πε ἹπάεΠπ]ίε τῷ 

Φεύγοντι, ἴο ΠΙΟἨ 1έ τείες. --- οὐκ 
οἳδ ὅ τι: ἴμο τί (αἀνειρία] αςο.) 
οἳ {πα ἀῑτεοί απεςίίοη Ώεσςοίηες ὁ τι 
οἱ {ως Ιπάϊτεοἰ. ἨΑ. 7ιο ο, 7οο: 

(. το6θο, 1013: Β. 336, 49ο: (αἱ. 

540, 621. ---ὑπέρ: 5εε ΟΠ 25. ὅ5.--- 

ἑνός: {πα πνοτᾶ αάάς ειηρ]αςὶς Το 

ἴης ΙπαϊνίάααΠΟ 1π ἑκάστου, ἐεῦ 

οη6. Τ{εδρεεςῃ ασα]ηςί Ἐτρος]ες 

(ΧΧΝΤΙΙΠΙ) ορεῃς νψή{] πονάς θἰπηῖ- 

Ίατ {ο (ωεδε: τὰ μὲν κατηγορηµένα 
οὕτως ἐστὶ πολλὰ καὶ δεινά, ὢ 

ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὥστε οὖκ ἄν µοι 
δοκει δύνασθαι ᾿Εργοκλῆς ὑπὲρ 
ἑνὸὺς ἑκάστου τῶν πεπραγμένων 
αὐτῷ πολλάκις ἀποθανὼν δοῦναι 
δίκην ἀξίαν τῷ ὑμετέρῳ πλήθει {4ε 
6αγρες αγε 50 71071 αά 5ο ϱ7ασε, 

«4ἱήε/ίας5. ζᾖαέ 4 αθος 210 «θΕ/2 ἴο 

176 ἔφαί ἔγρουίες, {ος ε σοι] 

αξε 122221 «εωίζώς 707 εζεβ οπε ο 
ῥὲς αεεαῖς, εί Ωγ ο/ΠεῖεΠέ Φεή- 

αὐέγ {0 γο1, {ᾖε Φεοβίε. 

3δ. γάρ: {οτοε, α5 ποίεά ο 16. 

ΤΟο.---δή: {9ἵ08, 5ε6 ΟἨ 25. 9 (ΕΒ). 

--οὺ. . {0ΟΥ {πο ἁἆομθ]ε 

ηερα!ῖνε 566 Οἱ 16. 1Ο. --- ἐξαπατῶ- 

σιν: α οπᾶΏσο {ΠΟΠ ἴπε ΙΠΒΗ. οοἩ- 

ίγαοίίοη Ῥεσιη ἵω ἀπολογεῖσθαι 
{ο {μα Ἱπάερεπάεπί ΙπάϊσαΊνε; ἴπε 

απασο]αίποι π]ακες 1 ροςδῖρ]α {ο 

Ῥιεδεηί {πο Ίοηπςσ απά «ἀεία]]εα 

. οὐδέ: 



ϱο - ος ΑΥΣΙΟΥ 

. 2 ε , ω 3 ’ 3 Ἆ ε Δ ων κνύντες ὡς στρατιώται ἀγαθοί εἶσιν, ἢ ὡς πολλὰς τῶν 
΄ [ο ς , ο) ε / 

ο πολεμίων ναῦς έἔλαβον τριηραρχήσαντες, ἢ ὡς πόλεις 
ῤ 5 / 3 / . 3 λ , » 

80 πολεμίας οὖὔσας φίλας ἐποίησαν ' ἐπεὶ κελεύετε αὐτον 
3 Α ϱ ο ο ’ 9 , 

ἀποδεῖιζαυ οπου Ττοσουτους των πολεμίων απεκτειναν 

ϱ ω α λ ο ϱ ρ 3 μα 
ὀσους τῶν πολιτών, ἢ ναὺς Οπου τοσαύτας έλαβον οσας 

Ν Αλ / νά ’ 

οι αὐτοὶ παρέδοσαν, ἢ πόλιν ἠντινα τοιαύτην προσεκτή- 
νά λ ε ΄ 4 40σαντο οἵαν τὴν ὑμετέραν κατεδουλώσαντο. 

ΠποιρΏί οἱ {ο 5εοοπᾶ ΤΠΘΠΙΡΕΓ 1ῃ 
α 5ΙΠΙρΙ6Γ απά πποτε ἀῑγεοί {Ο0ΓΠΙ. 

----τριηραρχήσαντες: ποίο {λαί {πε 

ἤπιε ος εΠΐς αοτὶςί ρατίῖο. ἶς οοἵπ- 
οἰάεωί ΩΙ (Ὦ ἴΠαί οἳ {πα Ἱεαάίης 

νετΏ, ἔλαβον. ο ΤΠε αοβοἩ οἳ {πε 
αοτὶςί ρατΏοίρ]ε ἶ5 ογάϊπατ]]γ ΡΠΟΥ, 

Ῥαΐ Τξ ΠΙαΥ ο οοἰπο]άςηί, 50 ε5Ρε- 
οἷα]ν νηεη ἴπε Ιεαάΐπσ νετρ ἵς 
βοτϊςδ οἱ {αίατε) (59. 339. (Ορ. 
ΗΑ. δτό Ὦ: (.1290ο: Ἑ. σ43, 545. 

--“Φφίλας: φιλίας ἶ5 ΠΠΟΓΘ ΟΟΠΊΠΙΟΗΏ: 

Ραΐ ορ. Ὠεπι. 10. 137 ᾽Αμϕίπολιν 
ων ἣν τότε σύμμαχον αὑτοῦ καὶ 
φίλην ἔγραψεν (εγοδίεώ): επι. 
2Ο. 50 καὶ παρασχόντες φίλην ὑμῖν 
τὴν αὑτῶν πατρίδα; 195οο. 16. 21 
πόλεις .. . φίλας ὑμῖν ἐποίησε. 

3ο. Ἔοτς ἴῃπο ᾖδο οἱ αηαϊλεςδίς 

η {5 5οοίοΏ απἀά {πα πεχί «ες 

ΑΡΡ. δ 57. 1.--- ἐπεί: Ιηίτοάασίης 

{Πε τ6αςδοή {οτ {Πε 5ἰαίειπεηί αΏονθα, 

οὗ προσήκει; 72 {εῇ/ ή {0 «Άοτυ 
16 Ἠετο ΟΠΙΥ α ΠΙΟΓΘ επηρΠα{ίο ΥΑΥ 

ο{σαγῖης, « {οτ Πε οου]ά ποῖ 5ου. 
---ὅσους: {ΟΥ ἴε ΠάΊΊΡΕΤ 566 ποῖθ 
ΟὮ ὃ Ι7.--- ναῦς ὅπου: ἴ]μο Πτςί 

ὅπου Ὠαά 15 παϊτιταὶ ρίασο αἲ ἴἶια 
Ῥερϊπηϊης οἱ 5 οἶααδε, Ῥιαΐς ἴΏε 

ἀλλὰ γὰρ 

σεοοηΏά ὅπου απᾶ {πε οο(Γεδροπά- 
ης ἠντινα οἳ ἴπε Ὠτά αιαεδίοη 
ατα ἀἱδρ]ασεά {ο σῖνε επιρ]αςίς ος 

ΡοςίΏοη {0 ναῦς απά πόλιν. --παρ- 
{ΠοισΏ ἴιε 5Ώ1ρ5 γετε 

α]] ]οδί Ῥείοτε ἴ]ε αδία]Ιςσμηθηί 

οἳ ιο ΤΠΙΤΙΨ, ἵνα οἱρατολπίσαί 
Ἱεαάςίς Ίετε οοπἠπιοΠΙγ εΏαίσες 
ψἰι Πανίαρ Ῥείταγεά ἴλε Βεεί αἲ 
Αεσοςδροίαπηἰ (ορ. οἩ ὃ 26), απα 

πετε Ἠε]ά τεςροης]β!]ο {οί {ωο {εΓΙ15 

οἱ ἴπε πα] 5ωτγεπάδτ, ΝΠΙΟὮ Ίπ- 

οἰαάεά ἴἶα 5ατγοπᾶογ οἱ αἲἱ Ῥιΐ 

Ώφε]νο οἱ {ο Ἱατ-σμῖρς {παί Τε- 

πηαϊηθᾶ (Χεπ. /7ε.2.2. 20, Απάοο. 

4. 12).---οἵαν: το δα οἱ ἴλίς 
τε]αἤναο αἀ]εοίῖῖνε γΊετο ἴπε Έης- 
Ἠςιη Ώας οΡΙΥ «ας εηαδ]ες πε 

(«τεεκ {ο ᾖδο ἃ ΊΠΟΙΘ οοπηραοί 

εχρτοεςσίοι. 

40. ἀλλὰ γάρ κτλ.: ὂμέ {3 Τσο 

Ζ7εγ οεῖεεα οσο 2241 45 οἵ {πε 

71673 (Απᾶά ΟΏΙΥ 5ο ΙΠ8ΏΥ) αὖ {εγ 
ἔοοᾷ 17071 γ0/: {6γ οαῤ{1γειί 5116 

συαζῇς (απᾶ ΟΠΙΥ 546) αν ἐᾷε τυρί 
οὗ {εἴ ε1142Υ, τυρί; {εν ατο- 

2222116: ᾖ.6. Ὑοι, Ἰλπαῖν {ε]]ον- 
οἴάσεις, ατα ἴπε ΟΠΙΥ ΕΠΕΠΙΥ ἴλαί 

ἴΏευ ενει {ασεᾱ. --- ἀλλὰ γάρ: 5εε 

έδοσαν : 



απ 

Λι, 

ΚΑΤΑ ἨΏΡΑΤΟΣΘΗΝΟΥΣ ΧΙ 1ο-4ι 1 

ιν] -. ΄ ω) ν .. ϱ ς .. 

οπλα των πολεμίων τοσαῦτα ἐσκύλευσαν ὁσα περ υμων 

ἀφείλοντο, ἀλλὰ τείχη τοιαῦτα εἷλον οἷα τῆς ἑαυτῶν 
4 ΄ 

πατρίδος κατέσκαψαν 
νά ο. ΔΝ Χ Ν Ν 2 

οίτινες και τα περι τὴν ΆΑττι- 

κὴν φρούρια καθεῖλον, καὶ ὑμῖν ἐδήλωσαν ὅτι οὐδὲ τὸν 
οὖς ΤΤειραιᾶα Λακεδαιμονίων προσταττόντων περιεῖλον, ἀλλ᾽ 

41 

ο ο Α Ν 9 Ν ο , . 9 

ὅτι ἑαυτοῖς τὴν ἀρχὴν ούτω βεβαιοτέραν ἐνόμιζον εἶναι. 

Πολλάκις οὖν ἐθαύμασα 

ΗΑ. 1ο5ο. 4 ἆ; (ἰ. 672 ᾱ. 1η 

ἀλλὰ γάρ ἴπε οπγἱσίπα] οοπβτπιαίοΓγ 
{οτοε οἱ γάρ ἶ5 Ρρίεδεινεά (5εε οἩη 

19. 12): ΙΤ 15 ποῖ 707, Ῥαϊ 51/7Εζγ, 
οεγ{ζ114γ, 5 ασ. Ἡ ἶ οὔεη 
Ρείίετ ἹεΠ απίταηςδ]αίεά ἵη Εηρ- 
Πδμ. λε αἴε ποῖ ἴο α8δδΙΙΠΘ αΏ 

εᾖραὶς αηΏά γάρ 1η {ο οααςδαἱ 5οΏ5α 
ὅτα {ή ᾖς 50, 707. Απ επιρῃαίίο 
ὀμέ ἶς παίυταὶ Ίπ οἰοδίηρ {Πο αἲς- 

οἁβδδίοη οἱ α Ροῖηί; ἀλλὰ γάρ ἶ5 
οίίεη 5ο Ἰδεά. Ορ. 59ο: 22. 11 

24. 14, 24. 21, 25. Ι7, 34. ΙΟ.--- 

ὑμῶν: ῥρο55ε55. 66η. Ίπ {Πα 5ετ]6ς5 

ὑμετέραν . . « τῶν πολεµίων . 
ὑμῶν .. « τῆς ἑαυτῶν πατρίδος. --- 
ἀφείλοντο: {ΟΥ {μα 5αΐζιτε οἱ ἴμε 
415 οἱ αἲ οἰάσεης οὐδίάε Ί]α 

4οοο 5αρροτίείς οἱ ἴτε ΤΗΗΤίΨ, 5εε 

Χοαηῃ. εἰ. 2. 3. 20. ΤΠῆϊ5δ πιθαπί 

ΏΊΟΤ6 ἴπαηἨ ἴπε οπἱρρίηπς οἱ ἴπε 

Ροπ6ί οἱ {πα Ῥεορίε {ο τεςὶδί. 1 
ὧαςδ ἃ Κεεη Ῥεϊσοπαἰ αΠτοπί ἴο 

ΕΝ6ΙΥ ΠιαΏ, Το: ἴπο Ίαηπςοε απά 

οΏ]ειά οἱ {πε Αἰπεπίαπ Πορ]ίΐα 

ΦεΓς αΏ οιίγγατα 5ἶση ΟΓ Πὶ5 ροΠί]- 

οἱ απά δοοῖαὶ ταηκ. Τγουῖσας 

αρθαίς οἱ ἴπεπι (76) α5 ἱερὰ ὅπλα. 
ΤΠε ςεἶζατο οἱ ἴηθ6ςδθ αΓΠς; ΥΠΙοὮ 

μ- , ον , 

τῆς τόλµης τών λεγόντων 

ΠΙαΏΥ οἱ {πο οἴήσεῃς Ἰαὰ οατΠεά 

ἵἩτοιρῃ 81] {πο γεαίς οἱ {πε Ῥε]ο- 

Ροηπερίαη Ίλαγ, ας οπΠ6 οἱ ἴο 

ποδί ομίτασεους αοῖς οἱ {πε ΤΗΙΓΙΥ. 

-οἵτινε: ἴλε 5Ιπηρίε τε]αίῖνα οἵ 
ἶς τερἰαοθά Ὦυ ἴπε Ἱπάεπηϊίε τε]. 

ἵπ α εζαγαείεγζεῖης οἰαιδθ. ὃς 
ορεοῖΠε5; Όὅσπερ δρεοῖβε» απά 
ΙάἀεπίίΠες, Ιαγίης σίτεςς ἩροΏ (πε 

Ἰάδηξίί (αρ. 22. 15. 24. 21, 25. 20, 

25. 22, 25. 31, 32. 15. 34- 1, 34- 5) } 
ΦΠ]]6 ὅστις οὔεη οἹαγαςίθιϊζθ5, -- 

{λε 5ογ{ οὗ 7/4 τυᾖο. « ἨΝΙΠ ὅστις 
γοι τε]εραίθ ο ππ8ηΏ ἴο {πε εἶαςς 

οἱ Ῥρεορἰε πο ἆο {ἴαί 5οτί οἱ 

ης: νψ ὃς γε Υοι Ἠανο ἵη 
πα οηΙγ {πε Παπ ΠΙπηδεἰ{ αηά 

Πῖς ἆεεά”) (Ῥοίπβδη, «εζεοίξοπς 

107 αΐο, Ῥ. 45ο). (Ορ. ὃ δ4, 
25. 17, 25. 19, 25. 23. --- φρούρια: 

6 Ώανε πο οίπει Κποπ]εάσε οἱ 

Ππῖς. {Γδασμείοςς τεσα]] οί {ΓοηίΙεΓ 

ΦαΙΥΙ5ΟΏΒ. 

41. 

μηθῶ: {οί ἴμε ἴεηςε Οἱ ἐθαύμασα 
506 ΟΠ κατέστην ἃ 3. Ας {ε 8ΟΓ. 
εχρίθβ5ε5 Ίετο α τερεαίεά αοἴοηῃ 

Ἱ{ ΡΓΟΡεΙΙΥ 5ίαπάς α5 αροἀοςίς ος 

{με σεηετα ργοίαδὶς ὅταν ἐνθυμηθᾶ. 

ἐθαύμασα . . . ὅταν ἐνθυ- 



45 ἐπαινειν. 

02 ΛΥΣΙΟΥ 

ὑπὲρ αὐτοῦ, πλὴν ὅταν ἐνθυμηθῶ ὁ Οτι τῶν αὐτῶν ἐστιν 

ου αὐτούς τε πάντα τὰ κακὰ ἐργάζεσύαι καὶ τοὺς τοιούτους 
οὗ γὰρ νῦν πρῶτον τῷ ὑμετέρῳ πλήθει τὰ 

3 ’ » 9 Ν Ἆ } Ἀ ὧ α. 3 ων 

ἐναντία ἐπραξεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν τετρακοσίων ἐν τῷ 

στρατοπέδῳ ὀλιγαρχίαν καθιστὰς ἔφευγεν ἐξ Ἓλλη- 
λ α 

σπόντου τριήραρχος καταλιπὼν τὴν ναῦν, μετὰ Ἴατρο- 
ιά ΔΝ ε ων κ 3 / » λ ιά ΄ 

κλέους καὶ ἑτέρων, ὢν τὰ ὀνόματα οὐδὲν δέοµαι λέγειν. 

οὓς ἀφικόμενος δὲ δεῦρο τἀναντία τοῖς βουλομένοις δηµο- 

κρατίαν εἶναι ἐπραττε. 

παρέζοµαι. 

9 αν 

καὶ τούτων μάρτυρας Όμιν 

ΜΑΕΡΊΤΥΡΗΣ 
ΔΝ Ν .. Ν 5 ο , 9 Δ 

Τον μεν τοινουν μεταξὺ θίον αντου παργησω ἐπειδὴ 

δὲ ἢ ναυμαχία καὶ ἢ συμφορὰ τῇ πόλει ἐγένετο, δηµο- 

--τῶν αὐτῶν: α Ρί6Κ. 56Η. ἶ5 ΟΠΕηΏ 
υδεά {ο ἀθποίε οπς Ἠοςς 2216 

7 ᾖς {ο ἄο ἴπα ααί εχρτεδδεά Ὦγ 

η αἁοοοπιραηγίης Ἰπππ. ΗΑ. 

732 ο. -- πάντα τὰ κακά: αἃδ 1η 

ξ 33.-- τοὺς τοιούτους: ᾖ2.. τοὺς 
πάντα τὰ κακὰ ἐργαζομένους. 

42. τῷ ὑμετέῳ πλήθει: ια 

ΟΟΠΙΠΙΟΏ ΊΘΙΠΙ {ΟΥ {πε ἀεπιοσταῖῖο 
Ροάγ οἱ οἴᾷζεῃς ἵπ ἀἰδαποίϊοη ΙΓΟΙΩ 
πε οἱσατολίσαί {αοβοῃ. 

{οἵο08, 5ε6 οὮ ὃ 17. ΈΤήπο Ώπῃε ἶς 

Ἠετε {ο Ρε ίακει Ῥτοααίγ, Ιπο]αάϊίης 
τε πιοηίΏς οἱ ΡΙεραΤα{ΙΟΠ. --- τῶν 

56ο Ιηίτοά. ρ. 35. 

οοπα{ῖνε Ιππρεγ[. ος 

ΑΏ αοὶ Ῥτε]πΏατυ ἴο ἴλε 1ΠαίΠ 

νετὈ ἔφευγεν. 3ε6 ΟΠ ἀνιωμένου 
ὁ 42. ---ἔφευγεν: ἵπιρει[. οἱ ἴπε 
Ῥεσιππίηπς οἳ {πο ΠΙσΠί (5εε 0ἩἨ 
ἐβάδιζον ὃ 8), ἴνε επὰ οἱ νπὶο] 

9.) 
π-- επι. 

τετρακοσίων : 

---Καθιστάς: 

ἶ 6χρτεςςθά ὮΥ ἀφικόμενος. Λα . 
πηαςί οοπο]αάε Ίπαί ΥΠῖε ἴλε 

Ἱεαάεις οἱ {Πε πιονεπιεπε Ίετθ 

ποϊκίης αἱ ΑίΠαης απά αποης ἴπε 
α]]ιεά οἶῖες (Της. δ. 64. 1), Έτα- 

{οδίπεηες ἵα5 οοδρειαίίπς π{Π 

ἴπειῃ Ἰπ {πο Πὲεί οἨη {Πο Ηε]]εςροηί, 

πηΏίοα Παὰά Ποααάαιατίετς αἲ 265- 

Αηπά 5ο συ]]ίγ 

οἱ ἀεβδατίίοη, {οί {πα ἰΤΙείατοὮ ἵνας 
τοςυ]τεά {ο 56ἴνε η ρείδοη αδ 

οοπΙπΙαΠάΕΙ οἱ 5 5Π1ρ ({ογ 5οπιθ 
εχοερίίοης 568 ΟΠ 19. 62).---Ἱατρο- 
κλέους: οἴΠποιπίσαε απκπονη. --- 

ΜΑΕΡΤΥΡΕΙΣ: {πε οἰει] ο{ {λε σουτί 

Ώειίε τεαἆς {ωα ἀεροδιᾶοπς οἳ νν- 

ηθσςες, ἴπα πἸίηθςςες {Πειηδε]νες 

ουΙγ αεκηοπ]εάσίησ {πο υπ άθη 
{ε5{ΙΠΙΟΠΥ ας ἰλεῖτ. ΑΡΡ. δ 2ο. 

43. τοίνυν: 5εεοΆ 16.7 (Ώ).--- 

2.6. Ποπ 412/11-4ο5 Ῥ.ς 

{05. --καταλιπών : 

μεταξύ: 



ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙ 42-44 03 

ϱ), 5 ιο) α , Ὡ ά 

ποκρατίας ετι οὔσης, ὀθεν τῆς στάσεως Ώρξαν, πέντε 
.ά ιά 4 ε Ν ω) / 6 ΄ 

ἄνδρες έφοροι κατέστησαν ὑπὸ τῶν καλουμένων έταί- 

ρων, συναγωγέῖς μὲν τῶν πολιτῶν, ἄρχοντες δὲ τῶν 
Ἱ ο 3 / ΝΔ Αν 6 / “ ιό 

συνωμοτῶν, ἐναντία δὲ τῷ ὑμετέρρ πλήθει πράττον- 

τες ὧν Ἡρατοσθένης καὶ Εριτίας ἦσαν. οὗτοι δὲ 

--Ἡ ναυμαχία: Ίο αἀάϊίοη οἱ ἤ 

συμφορά ΊηᾶΚες οἶεατ ]αί Ῥαΐί]ε 
6 πιεαπί. 1Τγδία5 αἰσεν]οτε σα]]5 

ἵε ἡ τελευταία ναυμαχία (18. 4, 
21. 9), ἡ ναυμαχία ἡ ἐν Ἑλλη- 

σπόντῳ (19. 16), ἡ ἐν Ἑλλησπόντῳ 
συμφορά (16. 4). -- ὅθε: ἵἴμε 

΄απίεσοάεπέ οί ὅθεν ἶ5 Ἱείς, ας ο{ζεΠ 

ψίἩ ὅθεν, ἴπε νλοῖε [ο]]ονίτπο 
οἶαιδε. Ἠετε {πῖς ροδίβοη 5εγνες 

Ώια ρετὶοά]ο {ούπι Ὦγ ανοϊάϊπο αΏΥ 
ἹπίεγταρΏοὮ 1Ώ ἴἩε οἰο5δα 5οσςςδ- 

6ἱΟἩΏ: πέντε ἄνδρες ἔφοροι κατέ- 
στήησαν . . «| συναγωγεῖς μὲν τῶν 
πολιτῶν | ἄρχοντες δὲ τῶν συνω- 
μοτῶν | ἐναντία δὲ ... . πράττοντες. 
----ἔφοροι: 4 εοηίτα| οοιωπη]{έθθ, ἶπ 

οοηίτοὶ οἳ {πε ροµβσαΙ Ππιαςβμ]ηθ. 

Ας {με Ιααάαις οἱ {πα ΡΓο-2βραγίαη 

Ρατίγ, ἴ16γ ν6ίο 6] παπιεᾶ α1ἲεΓ 

ἴΏς ὈρατίαΏὮ Ἐρῃοις. ἜΤτε 5ίερς 

τεςοιπίεά οτε Ίνθίς {1ο ῬΓε[μηῖ- 

Ώ8ΤΥ, 5εοΓεί 5ίερς ἴακοαη {ο ο{ραπῖζα 

της απί-άςσπιοσταίο ΟΙ{817εΠ5, Ρί6- 

| Ρ8ΤαϊΟΙΥ ἴο ἴπο ορεπ αἰιειρί ἴο 

σεί αδιάε ασαίη ἴμπαο «ἀεπιοσταῖίςο 

οοηςδ(αΊοῃ. ΈΤῆο οιραπίζαοη 
παςδ εΠβεοείοεά {ῃτοιςῃ ἴπε Ἱεασια 

οἳ 5εοτεῖ οἱἱσατολμίσα] οἶαῶς, έται- 
ρεῖαι; 5εε Ἰπίτος. Ρ. 37. --- κατέ- 

στησαν: (πε ραᾳςδδῖνε {οτοεῬ οἱ {]πὶ5 

ΙΠίΤΑἨΏ5. αοἰ. ΤΟΠ Ἱαδάπες ἴπα 

ασεηί οοηςίταοίῖοη ψίΏ ὑπό; ερ. 
{πα ΊπαηΠδ. κατέστησαν ὃ 2Ι.--- 

Ἐριτίας: {Πε ε5ςοτεῖ οἱἱσατοβῖσαί 

οἶαῦς Παά ριαγοά α Ίατρε ρατί 1η 

[μα τενο]αΠοὮ οἱ 411 Ε.Ο. απά 

Ἱαά ΡτοβαβΙγ οοπΒίπιεά αἩει ἴπε 

ονετίἈτον οἱ {πε Έοις ἨΗαπάτεά, 

ΊλΠεη Τ,Υ5απμάεί τεσεῖνεᾶ ἴπε 5ιί- 

τεηάςί οἱ {πο οί (Αρτ, 494). 

ΓΟΤΠΊΘΙ ΠΙΠΕΙΗΡΕΙ5 απά 5ιαβρροΓίεί5 

οἱ {πε ἘΈοατ ἨΠΗιπάτεά Ὢπο Πας 

Ῥεεη ἴω εχἰ]ᾳ επίογεςᾶ {ο οἵ(γ γη ζῃ 
Επι; απιοΏς ἴπεδα πας Οπί]ας. 

Τι 15 ρτοθαβίἰε ἴλπαί Ι γνας ἴἶεςδα 

τείυτηεά οχῖ]ε5, Ὑο {6ἰί {Ίειι- 

«ε]νας Ιηςσαίο απάσί {ο ἀθπιοσίαςγ, 

ΦΠο Ῥραί ΠεΜ ΕΠΘΙΓΦΥ Ἱπίο ἵἴῃα 

έέρ]αὈς ) απᾶ οιραπῖσεά Ειεῖγ ΠΘΥΥ 

οεηίτα] οοπημη/{ζεε (ἔφοροι). Τῆο 
[αος ἴ]λαί ἵτ πας ποῖ οηΏς οἱ {πείς 

{αοοἨ, Ῥαΐί Γπείαπιεηες, {ο ΜΠΟΠΙ 

πίτα ἹἸηίτιςσίοά ἴἩε Ππαὶἱ πεφο- 

ΏΠαίοηπς ψ(Ὦ Ὀρατία αξ ἴο {ἴείπης 

οἱ 5υττεπάετ, οοΠΗΓΠς {πο 5ΠΡΡο- 

οἱήοη {αί {είν αονΙγ ννας αεί 
ἴπε 5υτγεηάεί απά ἴπο τείατη οἱ 

{πε οἡΠρφατομ]σαὶ οχῖ]ο. Τγδίας 
οἴῶοοξδες Ἠετο {ο τερτεδεπί Ιί α5 

Ῥοίοτα ἴ]α 5ατγεπάἆδί, ἵπ οἵετ {ο 

σἶνο ἴπα Ἱππρίεδδίοη ἴπαί Εταίος- 
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κά 9 3 Δ ἑ / λ ϱ οΊ φυλάρχους τε ἐπὶ τὰς φυλὰς κατέστησαν, καὶ ὁ τι 

δέοι χειροτονεῖσθαι καὶ οὕστινας χρείη ἄρχειν παρήγ- 
γέελλον, καὶ εὖ τι ἄλλο πράττειν βούλοιτο, κύριοι 
Ὡω - ϱ 9 ς Αα , , 9 λΝ Δ ἦσαν οὕτως οὐχ ὑπὸ τῶν πολεμίων µόνον ἄλλα καὶ 
ς Ν ΄ α ον 3 ” ο ” 3 

ὑπὸ τούτων πολιτῶν ὄντων ἐπεβουλεύεσθε ὅπως µήτ 

οἓο ἀγαθὸν μηδὲν ψηφιεῖσθε πολλῶν τε ἐνδεες ἔσεσθε. 
α λ Αα » ϱ ” Ν . Ἆ 

4 τοῦτο γὰρ καλώς ὐπίσταντο, Οτι ἄλλως μὲν οὐχ οἵοί 
κά ΄ ω λΝ / / 

τε έεσονταιυι περιγενέσύαι, κακως δὲ πραττοντων δυνή- 

σονται 
Ἆ ων ε ων / 

καν ὑμᾶας ΎΎουνΤΟ των παροντων κακων 

3 ω) 5 Αν Δ ῳ / 2 ο ἐπιθυμοῦντας ἀπαλλαγῆναι περὶ τῶν µελλόντων οὐκ 

ἴπεπος 5οµςῃί Ες οὔη δα{εἴγ 1η 
(με {11 οἱ {ια οἵίγ (ορ. 58 44-45). 

Ὑλε οαἈποί ἁἀείετιπῖπε Πείτε 

Το γσδίας 5 τἱἰσΗί ἵη εΏατρίηπςσ Ἐταίος- 
ἴΏεηςς πω Πανίης Ῥεεη οπο οἱ 
ἴπε ἔφοροι. Ἡε ἆἄοες ποῖ οἰαίϊη 
{ο Ίανε απΥ Ρίοοί οχοερί γαῖ Πῖς 

Ψίηθξσδδες 5Ν6ΑΓ {Π6ύ Ώανο Ώεατά 

Ἐταίοδίπεπες 5αΥ. ΤΠε ῥρτοραδ!]- 

Ἡγ ἵ5 αραἰηςσί ιδίας οἰαῖπι, {ΟΥ 

Ἐταίϊοδίπεπες ἵας οεγίαϊἰη]γ ἴπε 

οἶοδε ρο]ῖσαἰ αἀπετεπί οἱ Τ{Πε- 

ΤάΠΠΕΏΘΡ, αηΏά ΤΠείαπιπεηες αῑά ποῖ 

Ῥείοης {ο {πα ἵππει {αοίϊοη οἱ ἴπε 
ἑταιρεῖαι (5εο ἴπε εχρ]οῖὲ δίαίε- 
πιεηϊῖ οἱ Ατὶςί. {9έ5Φ. «1{ᾖ. 34. 3) 

εοπΏγπιεά ΡΥ Τις. 12. 76). Ἱῖ ἶ5 
ν6ετγ σίταπσθ6, Ἱποίθονες, ἴμαι Ἡ 

ἘταίοδίΏεηες ἵναςδ 5ο ρτοπ]πεηίέ 1η 

πε Ηγςί 5ίασο οἱ {πε πιονειπεΠ{, πε 
Ίανε πο ππεπ{Ίοη οἱ αΠΥ αοἰνΙιγ 
οἩ Πῖ5 ρατί ἵη {Πο αεσοοιηῖς ϱΊνεῃ 

ὃν Χεπορίοι απά Ατὶςίοί]ο. 
44. Φφυλάρχους, φυλάς: {με ἴεη 

ΡΏγ]ας Ἱνεγα (1ο Ηγ5ί ροἡ]σαί 50- 

ἀἰνίδίοιπς οἱ ἴπε οἶίσειπ Ῥοάγ. 

Τηεςδο φύλαρχοι Ίνετε εἰ] ρἱαπΏεά 
ας «αῑςιτιοί Ιεαάεις ) {ο Ραςς ἴπε 

ογάετς οἱ ἴ]ιε Ώνε οἶ]εί» οἩ {ο ἴο 

οἶαο. πιεπὮείς Ἱπ ἴλαί 5ενετα] 

Ρηγί8ο. ΤΠ ηᾶΠιΕ φύλαρχοι ἵ5 
Ροιτονψνεά {Τοπ (μαι οἱ {με οοἱι- 
πηαπάςθτς5 Οἱ {πο σαναΙΙΥ, {πε {ανοτιίς 

Ὠη]Ηίαιγ ἀερατίπιεηί 1η ατὶςίοσταῖϊο 

οἴτοίθς. --- πἀρήγγελλον.:: {1,υδίας 

ΡΙΙΡΟΡΕΙΥ αδες ἴο ϱΟΠΊΙΠΙΟΏ ΤΘΓΠΙ 

{ΟΥ ᾖῥαδδίησ ἵπε οτάει οἱ α 

ΠΠ {8ΙΥ οοπηπηβπάετ «ἆονη ἴλα 

Ἠπε. --- ψηφιεῖσθε: πιοοᾶ, ἩἨβδ. 

ὅδο α; (ᾱ. 1372: ἙῬ. 5ο: «αἱ. 

635 α. 

45. πραττόντων: οὐ. ὑμῶν. ἩἨβΑ. 

972 α: (α. 1565: Β. 6571. 1; αἱ. 

60Ο ἃ. --- τῶν παρόντων κακῶν: ἴιε 
Ώδατετς ου] παίατα1γ απαάετςίαπἆ 

ἰπῖς ας τε[εττῖης {ο ἴπο Πατά Ῥτες- 

δυο οἱ {απιπα Ῥείοίςθ ἴπα 5ιΓ- 
ΤεπάΕΓ: 5ες ΟΠ Κριτίας ὃ 431. 



4Ἴσαγτας. 

ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΗΕΝΟΥΣ ΧΙ α4ς-μδ ος 

46 ἐνθυμήσεσθαι. 
ε / ων 3 ’ 3 / / 

ὡς τοίνυν τῶν ἐφόρων ἐγένετο, µάρτυ- 

ρας ὑμῖν παρέξοµαι, οὐ τοὺς τότε συµπράττοντας (οὐ 
ν εν , 5 . . Ὦ ο 2 ρ 9 , γὰρ ἂν δυναίµην), ἀλλὰ τοὺς αὐτοῦ Ἡρατοσθένους ἀκού- 

καίτοι κἀκείῖνοι εἰ ἐσωφρόνουν κατομαπαροώ 

ἂν αὐτῶν, καὶ τοὺς διδασκάλους τῶν σφετέρων ἁμαρτη- 

50ο μάτων σφόδρ’ ἂν ἐκόλαζον, καὶ τοὺς ὀρκους, εἰ σωσρο. 

νουν. οὐκ ἂν ἐπὶ μὲν τοις τῶν πολιτῶν κακοῖς πιστοὺς 

ἐνόμιζον, ἐπὶ δὲ τοῖς τῆς πόλεως ἀγαθοῖς ῥᾳδίως παρέ- 

βαινον. 
. ή ίλ 

οἱ µάρτυράς µοι κάλει. 

ΔΝ Ν ο ΄ Α , Ἆ λ πρὸς μὲν οὖν τούτους τοσαῦτα λέγω, τοὺς δὲ 
Νε ω 9 2” 

Καὶ υμεις ἀνάβητε. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

3 

Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε. 
Ν ΔΝ [ο 9 

τὸ δὲ τελευταῖον εἰς 

ὺν ἀρχὴ ὰς ἀγαθοῦ μὲν οὐδενὸς µετέσχεν τὴν ἀρχην καταστας ἀγαῦου µεν ουθενος µετέσχεν, 

47. τοὺς ὅρκους: 

ποί, 1 ἴ16Υγ ΥεΓα΄πΊςδα, Πο]ά 1Ών]ο- 

Ι]αῦ]ε {πε Ἰη]Παίίοπ οαίμς οἱ {πεις 

Ρο] ἶσαὶ οἶαος, γε ΙσΏῖγ νΙο- 

Ἰαήτπςο {Πο οαίΏ οἱ 1ογαΙίγ πΥΠΙσΠ 

Ώπεγ Ἰαά ἴακεη αξ ΕΡΠεΡΙ επίεήης 

οἩ. οἰθζεηδΠΙρ. τοὺς ὅρκους Ἱπ- 
οἰαάες Ῥοί] οαίᾗ5. Τ{Ποε οοηξίτας- 

Ώοη Ἱς5 --- 

εἰ ἐσωφρόνουν 
. ἐνόμιζον 

. παρέβαινον 
ον, κ ἐπὶ ἔ μὲν ο. 

[ἐπὶ δὲ . . 

Τπε Ἐποσ][ςΏ οοηδίχασίίοπ γυοι]ά 

ραΐ «νοα]ά πο πι οπΙγ οηε 

οἱ ἴε οἶαιςδες, απά οχρίοςς ἴτε 

οἴεγ ὮΥ « υν]]]ς ὃ υπ α ρατοἱρ]θ. 

Τπε («ταεκ οσἶνες {πα 5Ώατρε 

απϊ]Ώεςϊῖς απά 5ο εχρίεδςες {πα 

{Πευγ που]ἀ {ποισᾗί πιοτε ῥτοοϊδεΙγ. --- πρός : 

5εε ΟΠ 32. 10, ϱΠ. Νοίε. --- μὲν 

οὖν: {0ἵ66, 5ε8 ΟἨΏ 12. 3 (Ο).--- 

αἀάτεςςες ἴο ἴλε οουΓῖ ΟΓΙΕΓ 

(κῆρυξ). --- ἀνάβητε: 1.6. ἴο ἴἶιε 
ΡΙΦί{ΟΓΠ, {ο αοκπογψ]εάςσο {εῖτ 

ἩΠίεΏ {686ΠπΙοηπγ. ({ρεε ΑΡΡ. 

δ 2ο.) 
48. ἀκηκόατε: ἔλε {ες{ογ ὃ5 

Φε/Ο76 Ύο1. Α5 οοΠΠΠΠΟΠΙΥ Ὑ{Ἡ 

νε Ῥετίεοί {πε επιρῃαδί5 15 ποί 
οἩἳ {πε ραςί αοίῖοη (1ο ΠεαΓ]ης), 

Ῥαίϊ οἩπ ἴπε 27ετεΆέ 251. ---- την 
ἀρχήν: ὙΠαπιονίσ (4191. 44. 

«ἱεμ. 1. 219) οβ]]5 αἴϊεπί]οη ἴο 

1η] οχρτορσίοη α5 5αρροτίης {πε 

ἴπεοτυ {παί Ἐταίϊοςίπεηος ἵ5 απάεί- 

σοΐπςρ δοκιμασία {οἵ 5 οἴῆσα, ποῖ 

κάλει : 

' Ρεΐησ (τῖθά {ος πιατάςτ (ορ. Γηΐοά. 
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ἄλλων δὲ πολλῶν. καίτοι εἴπερ ἦν ἀνὴρ ἀγαθός, ἐχρῆν 
- 9 εν, 3 δν 

αὐτὸν πρῶτον μὲν μὴ παρανόμως ἄρχειν, έπειτα τῇ 
βουλῇῃ μηνυτὴν γίγνεσθαι περὶ τῶν εἰσαγγελιῶν ἆπα- 

ϱοο σῶν, ὅτι ψευδεῖς εἷεν, καὶ Βάτράχος καὶ Αἰσχυλίδης οὐ 
5 αν ΄ 32 λ Χ ς 8 α ’ τἀληθη μηνύουσιν, ἀλλὰ τὰ ὑπὸ τῶν τριάκοντα πλα- 

΄ 3 / ΄ 9 α Α ο 

σθέντα εἰσαγγέλλουσι, συγκείµενα ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν 

ῬΡ. 44).--- ἄλλων πολλῶν: {ΟΙ κα- 

κῶν πολλῶν. Φδἱ4οἳ οἀρηΏεπῖδπη ἶ5 

οΟΠΩΠΙΟΠ ἵπ τείειήης {ο ἴτουρ]ες 

αΏά ἀἰδαδίεις. Το δε 1 οἱἳ Ε/Δ- 

ἰοδίπεπες5 οτἶπιες σἶνες α Ώπα 

ιοαοὮ οἱ ΙΤΟΠΥ.--- εἴπερ: 56ε ΟΗ 

6 27.--- ἐκρῆν: χρή (δὲ 31, 33) 5 α 
{εη]]ηῖηε ΠΟΠ, ΙΙΏ ἐστί 5αρρΗεά. 

χρῆν (5 32) ἵδ ἴοτ χρὴ ἣν, 5ο 
Πανίησ απ ααρπιεπί ἵη ἦν. ΤΠο 
οἴμει Ιπιρετ[. {ΟΓΠ1, ἐχρῆν, 50Π16- 
γπαί Ίεςς {εφπεπί {Παη χρῆν, ἵ5 
πηαάε ΡΥ ἴο πδίακεη αἀάμιοι 

οἱ αποίῃμοεί αἀσιηεηί {ο ἴπα {ΟΓΠΙ 

χρῆν; Ίεηπεε 15 ρεού]ῖας αοοεπῖ. 
Οµ (μα ροβδΙβΙΠ{γ οἱ ἄν Ἱειε γη] τ]ι 
ἐχρῆν 5εε ΟτΙ{. Νοίς. --- αὐτόν: ἵπ- 
ἰθηδίνθ.--- µηνυτήν: α5 ἵη ὃ 32.--- 

γίγνεσθαι: ρί{ε5δεηί, οἱ α 5ετϊος οἱ 

Ἰη[οιπιαίοης; 1η ὃ 32 χρῆν . . 

μηνυτὴν γενέσθαι (αοτίς5) τείετς {ο 
α 5ρεοῖπο 0356. --- εἰσαγγελιῶν: ἵη 

Πια ρτουεδς οα]]εά εἰσαγγελία ἴπα 
ΤΠΙτίγ {ουπἆ α Ἱερα] παπηε {οΥ {πεΙΓ 
Π]εσα] αοἲς. Τε εἰσαγγελία απάετ 
ἴμο ἀΕεΠΙΟΟΓΑΟΥ αδ α Ῥτοςςς» ὮΥ 

ΦΠΊΟἩ αΏΥ οἴιήζεπ οοιυ]ά Ηἱα ΙΠ{ΟΓ- 

ΠΙαΠοη Ῥείοτο {ἴπ6θ Φεπαίΐθ, απ 

«86Ώτα ΠΙΟΓ6 ΦΙΠΙΊΠΙΑΓΥ αοάοη ἔἶαη 

(τουσ πε οτάίπατγ οουσςε ος 

Ιαν: Ῥαϊί τηε αοοιςδεά Ὠαά ορροῖ- 

[απ {οί ἀείεηςσε Ῥείοτε ἴ]πε 

Ω6Π8ί6, απ, η ες πἹοτς 5εΓ1ο5 

0.5ε5, Ῥείοτο ἴπο Εοοίθδία οἵ ἃ 

Ιαν οουτί νΠ]οὰ παά Ἠπαί Ἰαγίς- 

ἀἰοίοη. Ὀτάει ἴπα ΄Γηϊτίγ ια 

αοοµ5δεά Ἰο5ί ἴΏεςε ρτϊν]εσες οἱ 

ἀείεηςθ. - Ῥάτραχος: 016 οἱ ἴπθ 

πιοδί ποίΐοτίοας οἱ {πο ΙΠ{ΟΓΠΙΘΙς/ 

αΠΏοιςἩ )ῥτοίθεοίεά Ίοπι Ίερα] 

Ῥτοδεοιίίοη απάες ἴῑα ἴετπης οἱ 

ἴπο απιπεςδίγ, Ἡε αἷά ποῖ νεπίατε 

{ο τείυΓη {ο Αίπαῃς (Γ15.] 6. 45). 

Οἱ Αεςομγ]µάες νε ΚΠΟΥ οΠΙΥ ἴλαί 

Τγδίας 5ε]οοίῖς Ἠϊΐπι 5 α ΜΟΤΙΏΥ 

πηαΐε {οί Βαίτασμις. ---εἷεν . . 

µηνύουσιν: {Ώθ οποῖοε Ὀθδίψεει 

ορί. οἱ Ἱπά. ἆῑδο. απᾶ {πα πηουοἆ 

οἱ ἴῑπα ἀῑτεοιί ἀερεπάς 5ο επ- 

Ώτείγ οἳ ἴπο πηοπηεηίατΥγ {εεΙπο 

οἱ ἴπε 5ρεακετ ἰπαί Ἱι ἵδ ποῖ 

5ίίαΏσε ἴλπαί α5ξ Ἰωδίας Ῥτοσεεάς 

{ο σῖνε ἴπε ἀείαι]ς οἳ πΏαί Εδ- 
{οδίπεπες σμουμ]ά Ίανα σα], ε 

Ῥαςςδαος ονεί {ο {πα πιοοά οἱ ἴπε 

ἀῑτεοί ἀϊδοοιτδα; 566 (αΜΤ. 67ο. 

---συγκείµενα: Ἀδεά α5 ρα55. οἱ 

συντίθηµι, Ἠετο 1η 15 Ῥαά 5εΏ5ε, 
εοηεοαίεΩ.. ---ἐπί: 1οίοθ, 568 οἨ 

24. 



ΚΑΤΑ ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙΙ 4ο, 5ο 7 

49 θλάβῃ. 
Ν ΔΝ ώ 4. 5» ,. ο , 

καὶ μὲν δἤ, ὢ ἄνδρες δικασταί, ὅσοι κακόνοι 

ἦσαν τῷ ὑμετέρῳ πλήθει, οὐδὲν ἔλαττον εἶχον σιω- 
Α 9 Ὁ . 

4ο πῶντες  έτεροι γὰρ ἦσαν οἱ λέγοντες καὶ πράττοντες 
ω 9 ωχ 3 Ὁ . Ν / ων , ὧν οὐχ οἷόν τ ἦν µείζω κακὰ γενέσθαι τῇ πόλει. 
ς , δ᾽ Ὁ] , .ν ο 9 » ο / ὁπόσοι ὃ εὖνοί φασω εἶναι, πῶς οὐκ ἐνταῦθα ἔδει- 

9 ΄ λ ΄ ό Ἆ Ἆ 3 

έαν, αὐτοί τε τὰ βέλτιστα :λέγοντες καὶ τοὺς ἐζαμαρ- 
3 / βοοτάνοντας ἀποτρέποντες : 

-... κ αλ κά 3 ων ϱ/ » , ”ὖ--- Α 
50 Ίσως αν εχοι ειπειν οτι ἐδεδοίκει, και υνμων τοντο 

Ρα. ε ἎΝ » 

ἐνίιοις ικανὸν εσται. 
9 Αα 

όπως τοίνυν μὴ φανήσεται ἐν τῷ 
λό Α / 9 , μ 9 δὲ 3 ϱ ω) 

ογῳ τοις Τριακογτα εναντιουµενος εντ οε μη. εντανυοι 

49. καὶ μὲν δή: {0ἵ06, 586 ΟΠ 

δ 3ο.-- σιωπῶντες: Ἐταίοδίπεηας 

οαηποί οἰαίη {Παί 5ἴεπος ἵπ {Πῖ5 

ογἱδῖς 5«Ώοπεά ἀϊδαρρτονα]: 540Ώ 

ΠΕΠ «6 ψνεΓε ΏοηΏε {λα ΊοΓ59 οἩ {0ΙΓ 

{λπαῖγ οἱ]εῆςσε;') {ΟΥ ἴπΠετε 66 οἴμετ 

οοηδρίγαἴοίς η ηοςς Πιποίίοη 1 γνας 
ἵο 5ρ6αΚκ αηπΏά αοΐ, απά {πε 51]εηί 

πθΏ 5Ώατεά {Πεῖτ ον]] σαΐης. Οιί- 

«ροκεηπ ορροδΙίοΏ ας {Πε οπ]γ 

Ρτοοί οἱ ραΠΙοΏ5πι 1Π ἴποςε 1ππες. 

-ὧν οὐχ κτλ.: {αμ τοτε {0 

ϱΎεΩίεΣ εσᾖῖς εο]ά ασε ϱ021έ ἴο 

{λε ον. ΤΠ οᾶδε οἳ ὧν ἶ5δ ϱον- 
εγηεά ὮΥ µείζω: ἴτδ αηἰοοεᾶάεηί ἵ5 
Πιο οπηείεά οΏ]εοί οἱ λέγοντες απᾶ 
πράττοντες. -- εἶναι: ἴεῃςε, 5ε8 ΟΠ 
ἀντιλέγειν ὃ 26.--- ἀποτρέποντες: 
σοπα(ἶνεα Ρρτεςδεηί. ὧεε 09η πυνθά- 
γεσθαι ὃ 2. 

5ο. ὅπως .. Φανήσεται: ἃ 

οοἱοαιίαὶ εχρίεδδίοΏ οἱ ΨαΓΠΙΠΘ, 
ΗΑ. 886: (. 1152: Ἑ. 553 η. 3) 

(1. 615. 5: αΜτΤ. 271. --- τοίνυν: 
ΙΥΦΙΑς ---- 7 

{01068, 566 ΟἨΏ 16. 7 (Α).-- ἐν τῷ 

λόγῳ: {1 ᾖᾷς οΆεεοῇ. 1γδῖᾶς {0ἵ8ε- 

56ος {Ώαί Ἐταϊοδίημεηες σν] ΙαΥ 

στεαῖ 5ίτ655 ΊΡοΠ {πο {αοί ἴλμαί Ὦς 

Ῥειοησεά {ο ἴπε {αοΐΐοη οἱ Τ1ε- 

ΤΑΊΏΕΠΕΣς, ἴπ6 πβη Πο ]ο5ί Πῖς Ιή6 

π ἰγίης {ο «πεοκ {πε αΏιςες ος 

Οπία5 απ ἴπε εχίτειπε οἡἱραίςσῇς. 

Ἐταϊοδίπεηπες γΙ]] οετίαΙη]γ οἶαῖτι 

ἴπαί Ὡς ]οἶπεά ΤΠεταιπεηος ἵη οὐ- 
Ῥοδίης {η ογἴπ]ες ΟΕ Πὶ5 οοΠ]εασιο5. 

Τγδίας «Ἡτεννά]γ {τῖος {ο {οτεςία]] 

Ὠχὶς Ρίθα ὮΥ οἰαϊπαῖπο {ναί 16 Έγα- 
{οδίπεηες 5 5ίτοης οποισΏ ενα 

{ο οβρΡροςε, Ὠΐ5 {αἱ]ατε {ο οβρροςο ἵῃ 

σᾶδες5 Κε ίποςε Ἰαδί πιεηοπεά 1π 

ὁ 4δ παιδί Ώανε ὮὈδεη ἆιπθ {ο Πἱ5 

αρρτοναΙ οἱ εγΠαί Ίνας Ρεῖπσ ἆοπα. 
ἴεῃηδθ, 58 ΟΠ 

ἀνιωμένου ὃ 32.--- εἰ δὲ µή: ο{ᾖεί- 

συήτε: ἴπε αχρτεδδίοη Ῥεσαπις ἃ 

{οΓπιπ]α, ποῖ ΠεοεδδατΙΙγ πεσα!1νθ. 

---ἐνταυθοῖ: {ια -ι ἵ5 {πε Ιοσαίϊνε 

εηΐηο, αδ η οἶκοι πέδοι; 50 

----ἐναντιούμενος: 



315 αὐτῶν. 

98 ΛΥΣΙΟΥ 

ον » ϱ Α ’ ω » Ν ῳ 

δῆλος έσται ὁτι ἐκεῖνά τε αὐτῷ ἤρεσκε, καὶ τοσοῦτον 
3 | ο 3 ΄ λ Ν ων ς 5 

ἐδύνατο ωστε ενανγτιουµενος μηδὲν κακον παθεῖιν υπ 

χρῆν δ᾽ αὐτὸν ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας 
ταύτην τὴν προθυµίαν ἔχειν, ἀλλὰ μὴ ὑπὲρ Θηραμέ- 

ἁ 3 ε ων) λΝ 3 κό 

νους, ὃς εἰς ὑμᾶς πολλὰ ἐξήμαρτεν. ἀλλ οὗτος τὴν 

δΙ μὲν πόλιν ἐχθρὰν ἐνόμιζεν εἶναι, τοὺς ὃ ὑμετέρους 

ἐχθροὺς φίλους, ὡς ἀμφότερα ταῦτα ἐγὼ πολλοις 

βροτεκµηρίοις παραστήσω, καὶ τὰς πρὸς ἀλλήλους δια- 

φορὰς οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν ἀλλ ὑπὲρ ἑαυτῶν γιγνοµένας, 

ὁπότεροι τὰ πράγματα πράξουσι καὶ τῆς πόλεως 

Ἰσθμοῖ, Μεγαροῖ; ρ. οΏ 19. 25 απά 
61.--- δῆλος: Ι{Ἡ ὅτι Νε Ι5Ι8ΙΙΥ 

Ππά ἴ1πε ΠΠρειδοηα δῆλον : ση {πο 
Ρειδοπα] {οτπι α ραγιοῖρ]ιε αδια]]γ 

{οἱ]ουν5;: ορ. ὃ 9ο δῆλοι ἔσεσθε ὡς 
ὀργιζόμενοι, απᾶ 24. 3 δῆλός ἐστι 

φθονῶν.--- ἐκεῖνα: ἴ]ε εἰσαγγελίαι 

οἱ ὃ 4δ. --- εἰς: {9ἵ08, 5εε ΟΠ πρός 
32. 10, ΟτΙ. Νοίθ. 

δι. παραστήσω: {5 νείῦ. ἶη- 

ποζάισεά Ιω α ρατεηίπείῖσα] οἶαιςα, 

Ῥεσοπιες {οί {ο τεπιαϊπάεγ ος 

ἴπα 5εηίεησα {Πε σονειηίης νετῦ, 

(μτονήπς γιγνοµένας οαί οἳ {νε ἵπ- 
ας. (1 5που]ά Ὄο οοδταάϊπαία υΙέῃ 
ἐνόμιζεν) Ιπίο {λε ρατεςο. οἱ Ἰπὰ. 
ἀϊδο.---πρός: 566 0Ἠ 32. 10, (πΙ{. 

Νοίθ. --- γυγνομένας: ἴ6Πςδ6, 5ες ΟΠ 

ἀνιωμένου ὃ 32.--- ὁπότεροι: τυᾖζοᾷ 

Γαοζοη, ἴλαϊί οἳἵ Γπείαιπεηες οἳ 

ἴμαί οἱ Οπμας. Ιδοοταίες, Ὁπιίης 

α αὐατίεί οἱ α οεΏηῖΙτγ α1εί ἴπα 

ενεηίς ἀϊδοιςεεαά Ἠετε, οοπίταςίς 

ἴπε αρῖτί οἱ ἴπε ρατίῖες οἳ ]αΐθί 

πες ΨΙΓὮΏ ἴπαί οἱ {πα Ρρατᾶαες 1η 

ἴπο {πια οἱ {Πε Ρετδίαη Μαΐ5. σε 

8αγ5 Οἱ {πε πἹεη οἱ {πε εαΓ]]εΓ ἔππιε 

(4. 70) : «οὕτω δὲ πολιτικῶς εἶχον, 

ὥστε καὶ τὰς στάσεις ἐποιοῦντο 

πρὸς ἀλλήλους, οὐχ ὁπότεροι τοὺς 
ἑτέρους ἀπολέσαντες τῶν λοιπῶν 
ἄρξουσιν, ἀλλ᾽ ὁπότεροι φθήσονται 

τὴν πόλιν ἀγαθόν τι ποιήσαντες 
καὶ τὰς ἑταιρείας συνῆγον οὔχ ὑπὲρ 
τῶν ἰδίᾳ συµφερόντων ἀλλ ἐπὶ τη 
τοῦ πλήθους ὠφελείᾳ {λεγ τωεγε 
σο {ιός οᾷῇ1Υ11εΙ {ᾖαί εσε ζεῖγ 

2αέγ ο{γ1Ροίες συέεγε 20 {ο »εε 

τυζοῇ Δα7έγ εστία οε{γογ {ε οἵε} 

απα 21146 {ᾖε }ε541. ὄέ τυ/{ο εστι 

ὀε {ε Π1γςί {ο αο {ᾖε «{αΐέ «Ο716 5εγ- 

σζορ. «πα {πεῖγ οεεγέεί οιῶς {εγ 

«7Γογ7έεῶ, 110ἵ 707 {είν ῥγίσαίε 171- 

ζεγεοέ5, ὂτέ 70 {6 δε υ{ε οἵ {λε 

οζαΐε. Ι5δουταίες {ομπά πατταηῖ {ΟΥ 

ἴΏ]ς νιενν ἵπ ἨΗετοάοίας, Ψπο τερ- 

τεδεηί5 Ατίὶςι]άες α5 Ῥεριππίης Πῖς5 

ηϊσ]Ώί Ἱπίθιν]ενν ΙΙ Πὶς ρατίγ ο)- 
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ν 
6 ἀρξουσιν. 

5 Ν ε Ν ω 5 “ 3 ΄ 

εἰ γὰρ ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων ἐστασίαζον, 
ΑΦ Ὡ κά 3 ποῦ Κάλλιον ἦν ἀνδρὶ ἄρχοντι, ἢ Θρασυβούλου Φυλὴν 

ι / / 2 δ / Ν ο - ν Ἶς 
-ο6 κατειληφότος, τότε ἐπιδείξασθαι τὴν αὑτοῦ εὔνοιαν; ὁ 

» λ ο. 3 / / Ἀ ο 9 Ν κ 

δ) ἀντὶ τοῦ ἐπαγγείλασθαί τι ἢ πρᾶξαι ἀγαθὸν πρὸς 

τοὺς ἐπὶ Φυλῃ, ἐλθὼν μετὰ τῶν συναρχόντων εἰς Σαλα- 
Ν 9 Ἅλ ω. (ὸ , ων [ο 9 , 

µίινα καὶ Βλευσινάδε τριακοσίους τῶν πολιτών ἀπήγα- 
5 Ν ὃ ΄ λ α ο. 9 Αα ε , 

γεν εἰς τὸ ὀεσμωτήριογν, και µιᾳ ψΨήφῳ αὐτῶν ἁπάντων 

43ο θάνατον κατεψηφίσατο. 

Ἐπειδὴ δὲ εἰς τὸν Ἠειραιᾶ ἠλθομεν καὶ αἱ ταραχαὶ 
γεγενηµέναι ἦσαν καὶ περὶ τῶν διαλλαγῶν οἱ λόγοι 

᾿ 

Ρροπεηί, ΤΓΠεπιδίοσ]ες, Ῥείοτε {λε 
Ῥαΐτ]ε οἱ δα]απιῖς νη{Π ἴπεςε οτάς 

(8. 79): ἡμέας στασιάζειν χρεόν 

ἐστι εἰ ἐν τεῷ ἄλλῳ καιρῴ καὶ δὴ 
καὶ ἐν τῴδε περὶ τοῦ ὁκότερος 
ἡμέων πλέω ἀγαθὰ τὴν πατρίδα 
ἐργάσεται Λου, {7 εσωεγ. τυε 1145 
σ{δ ο7ε τυζᾳ ζᾖε ο{ᾖεγ {0 56ε τυ/ζεῇ 

06 οἵ 145 τυ1]] ἄο Ας ορίέγ λε 

ϱ7Ύέαίεγ 5εγυ168. 
52. Κάλλιον ἦν: {0ἵΓ ποή-α5ε 

οἳ ἄν 5ε86 ΟΠ εἰκὸς ἦν ὃ 27.--- 
Φυλήν: {ΟΙ {Πε ενεηί 5εε (,τοῃ. 

ΑΡΡ. ΡΗΥΙε Ιαγ Ἠϊσῃ αρ οἩἡ {πα 

ρᾶςς αοἴο55 ΜΙ. Ῥατπες (Ίεησε 

τοὺς ἐπὶ Φυλῇ).--- Σαλαμῖνα καὶ 

Ἐιλευσῖνάδε: 5εε (Ἠ,τοι. ΑΡΡ., 

απά ἴ]πα {111 αοοοιΏί οἱ ἴπε αἴγεδί 

οἱ {πο Ε]ειδίη]αης σῖνεη Ὦγ Χεπο- 

Ρίοι, ΨΤΟο Ίνας ΡΙΟΡΑΡΙΥ οπε οἵ 
ἴπο οανα]τγ ΝΏο εχεσιίες 1 (127ε). 

2. 4. ὃδ-10).-- μι ψήφῳω: ἴ]εςδαε 

πεταο Αἰπεπίαη οἰάζεῃπς, εηΏ{]εᾶ 

6αοΏ ἴο ἃ 5εραγαῖίε νετάϊοί Ιπ αἩγ 

{τία]; ϱρ. οἩη ὃ 36. 

53. ἤλθομεν: [γδίας Ἱπιρῆες 

ἴΠαί Ὦς Ἠϊπιςε]{ Ίνας ΙΙ{Π {πε εχῖ]ος5 

(56ε Ιηπίτοά. Ρρ. 29). ἩἨε που] 

δε σαΐε ἴπ ταϊηγηΐησ Ποπ Μεσατα 
5 500Ώ ἂδ ΤΠΓαδγραϊας δείζεά 

Μαηγολῖα, ---ταραχαί: ἵηπ 5ραακ- 

ἴησ {ο α ]1ΥΥγ πας αρ οἱ ΠπεΏ {ΤΟΠΙ 

Ροίμ οἰάες, 1 Υδίας υὶσεΙΥ δες α 
πη]]ά ἴδίπι {οΥ ενοηίς Πίος Ἱη- 

οἰπάεά πιοηί]ς οἱ αγπιεά Πος5Ώ1ῖγ 

απᾶ οπε ἀεδρεταίε Ῥαΐε6, ἵη ΥΏ]ο]ι 
πε ]εαάςει οἳ ἴπε ΤΗϊΓίψ ννας Κ]εά. 

---οἱ λόγοι: Ἱπιππδαϊα(είγ α.ἴεί ἴπε 

Ραΐ]ε αἲ ἴμε Ῥϊαθις ἴπεΓε ἵνα 

Πιεπά]γ οοπίείθΏςε Ρείπεεη ἴπε 
Ίοορς υΠ]]ο ἀπάςγ ἴτασα {οἵ ΌΗΥ- 

ἴΊησ {πε ἄεαά. Χεπορποη (7). 
2.4.20Π.) σἶνες ἴΠε εαΓπεςδί αρρεαἰ 

οί οης ο{ {με οχί]ε5. Ἑιΐ {λα ΠΙΟΤΕ 

{οτπια] περοβαίοης Ῥεσαη αΠεί 
πε αττίνα] οἱ ἴπε ορατίαη ΚΙπα, 

Ῥαιιδαη]ας. ---ἐπειδὴ ὤλθομεν . . . 

γεγενηµέναυ ἦσαν . . . ἐγίγνοντο: 

Ὠιῖς οοπαβ]ηα{ίοη Οἱ ίθηςες 15 ποίε- 

ποτίμγ (65. 264): αἴζετ ο αγ- 



1ΟΟ ΛΥΣΙΟΥ 

ἐγίγνοντο, πολλὰς ἑκάτεροι ἐλπίδας εἴχομεν πρὸς ἀλλή- 
λους διαλλαγήσεσθαι, ὡς ἀμφότεροι ἐδειξαν. ε λ 

ου μεν 

Ν 3 ω ΄ 3 »᾿ ' 3γαρ ἐκ Ἠειραιῶς κρείΐττους ὄντες εἶασαν αὐτοὺς ἀπελ- 
ο μ ε ΝΔ 9 Ν κά 

δ4θειν' οἱ δὲ εἷς τὸ ἄστυ ἐλθόντες τοὺς μὲν τριάκοντα 
” η) 

ἐξέβαλον πλὴν Φείδωνος καὶ Ἡρατοσθένους, ἄρχοντας 
οὲ ΔΝ 3 , 9 , ο ς , α. 

ε τους εκειγοις ἐχθίστους ειλοντο, ὦΊγουμενου δικαίως 

Ζσαύ . . . ἄ[ζεγ {ᾖε εο7ῇΙσίτοη . . . 

ος {ᾳε οἰ[εε]ιοζοἨς. ἐπειδή αδι- 
Αγ ἴαίκες ἴπα αοτ., {οτπίης ἴπα 

εαιΙνα]επί οἱ {πε Ε ης. ρἱαρ.; νηεη 

Ιέ Ώας {πε ρ]αρ., Τὲ 5 {ο Ιαγ 5ίτεδς 

αἆροΏ ἴπε οοπιρ]είῖοπ ΟΓ {πε αοἴῖοη 

(α5 Ἠετε) οἵ προη 15 αριάῖηςρ 
ταδυ]{; ὙὮ {πε Ἱπιροτί. Ιέ τερΓε- 
ςεηίς ἴπο αοίῖοᾳ ἃ5ξ τπάεί ΥΥ. 

---ἑκάτεροι . . . εἴχομεν: ἀεπηῖία 

τεοοθη]οηᾳ οἱ ἴλο {αοί ἴμαί οἩἳ 

ἴης Τά αἴε ΠἹεΙηρείς οἱ ῬΡοῖιμ 
ΡαΓί168. --- ἔδειξαν: ἴπε {εχί 5 ππ- 

οεγίαΙΏ (56ε (πΙτ. Νοίε), Ῥαΐ {πε 

οΏαπσε {ο Πε {Πίτα ρείδοΏ ἶ5 ποί 
5ίταησε, ας {μα ἀῑνίδίοη Ἱπίο ἴῃπε 
Ώνο ρατες Ἱπιππεάἰαίείγ {οἱἱομς. 

Της εχί]ες 5Ώονψεά {λπεῖν Ώορε οἱ 

τευοποϊἱΗαῆοη ὮΥ Ιείῆης πα ναη- 

αιϊδ]εά τείατΏ αππωο]εξδίεά {ο {μα 

οἵέγ; ἴἶαε οἱ ρατίγ 5Ώοπαεά {πείς 

Πκε Ἠορο ὮΥ ἀεροδίπς ἐπεῖσ ναί 
Ἰθαάςίς. --- κρείττους: αποίπει Ἱῃ- 

ἵεηοπα]]γ τα]]ά {επι {οἵ ἴπε ν]0- 

ἴ0Ι5 ἵηπ α Πατά Ῥαΐ1]6. 

54. ἐξέβαλον: ἴΏα ΤΗϊτίγ ππετα 

Ριοβαδ]γ ποῖ {οτππα]]ν ῬαπίδΏοά ; 
Ῥιΐ, ἄεροδεᾶ {Ποπι οἥ]οε, οπ]ψ {πε 

ἈΔ ε 9 Αα 9 [ο , Αν Ν 

9ὅ39οαν υΠοΟο των αυτων τούς τε τριακοντα μισεῖσθαι καν 

εαδί οοπιρτοπιδεά απποπθ {Πῃθίη 

οοι]ά 5α{αΙΥ τεπιαῖη, α5 ἴπο ῬεαοἙ 

ΡαΓίγ Ίνὰς αρραταεη{Ιγ οοιη]ης ΙΠίο 

οοΏίτο]. Ορ. Χεπ. ῥ76ἱ0. 2. 4. 

23 Γ. καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο 
ἐκείνους μὲν καταπαῦσαι, ἄλλους 
δὲ ἑλέσθαι. 
ἀπὸ φυλῆς. καὶ οἳ μὲν τριάκοντα 
Ἐλευσῖνάδε ἀπῆλθον «4πά [αδ]ν 
Ζ7εγ σο(εΏ {0 ὤεβοτε {λε α/ῶ εἶεοί 

οἴβεχς. «πα 10εγ εἴεοίει {ε, 0716 

72071 εαεζ 2Αγἰο. «Πα {ᾖε {21γέγ 

συε/έ {ο Σ]οοής; Ατὶςι. Λεβ. 440. 
3δ. 1 τοὺς μὲν τριάκοντα κατέλυ- 

Ν ο / ς/ 

καὶ εἷλοντο δέκα, ἕνα 

σαν, αἱροῦνται δὲ δέκα τῶν πολιτῶν 
αὐτοκράτορας ἐπὶ τὴν τοῦ πολέ- 
µου κατάλυσιν 77εγ αεβοτεά {ῇε 
72ὔ4γ, αλά {εν εἶεοί {ε οᾳήσερς, 

τή 77 ΄οτυεγ, {ο 2Η α »{οᾷ ἴο 
{δε τυΩγ. --- Ἡρατοσθένους : Ετα- 

{οδίπεπες ας ποί οπε οἱ {πε ΏΘΥΥ 

Ῥοατά. Τηε {αοῖ {μαί Ίε ἆαταά {ο 
τεηαῖπ 1π {16 οΙίγ ἶ5 α 5ἴτοης αἴσιι- 

πηθηί 1η Π]5 {ανοτ, ΨΠΙςἩ Τ,γδίας {τες 

ἴο οοιηίοίαοί Ὦγν (μτονήηπς αροΏ 
Πἶπι {πα οαἵαπι οἱ οοππεοίίοη η] 
ῬΠΙάοη. ---- ἐκείνοις: ἴπε ΤΠ]τίγ ας 
τερ{οδοη{εᾶ ΡΥ {πε ναί [αοἴἼοη. --- 
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δ6 τοὺς ἐν Πειραιει φιλεῖσθαι. 

1Ο1 

, / η, ’ 

τούτων τοίνυν Φείδων γενο- 
νε ων Ν 3 ’ ε λ κ 

µενος καὶ ἹΙπποκλῆης και Επιχαρης ὁ Δαμπτρευς καὶ 
9 α ) 5 ' Αα λ 

ἕτεροι οἱ δοκοῦντες εἶναι ἐναντιώτατοι Χαρικλεῖ καὶ 
΄ ΔΝ ω 3 , « ’ 9 ο) 5 Λ 9 Ν 

ος του τῇ εκεινων εταιρειᾳ; έπευ 1] αντουι εις τήν 

56 ἐπὶ τοὺς ἐν Πειραιευ τοις ἐξ ἆ ἄστεως ἐποίησαν" 

πολὺ μείζω στάσιν καὶ πονεμος 

ᾧ καὶ 

φΦανερῶς ἐπεδείξζαντο ὅτι ουχ ὑπὲρ τῶν ἐν Πειραιεῖ 

οὐδ' ὑπὲρ τῶν ἀδίκως ἀπολλυμένων ἐστασίαζον, οὐδ' οἱ 
τεθνεῶτες αὐτοὺς ἐλύπουν οὐὸδ οἱ µέλλοντες ἀποθανεῖ- 

4οσθαι, ἀλλ᾽ οἱ μεῖζον δυνάµενοι καὶ θἂττον πλουτοῦντες. 
δλαβόντες γὰρ τὰς ἀρχὰς καὶ τὴν πόλιν ἀμφοτέροις ἐπο- 

μισεῖσθαι, φιλεῖσθαι: ΟἩΠ {1ο {16- 

τοτῖσα] {ΟΓΠΙ 5εε ΑΡΡ. ὃ 57. 3. 

55. ᾿Ἠπιχάρης 
Απάοσίάςς ἀεδοτίρες απ Ἠρίοματες 

αξ α 5γοορπαηπί απάετ ἴπα ἀειπο- 

ὁ ΔΛαμπτρεύς: 

0Γ86Υ., α {οοἱ οἱ ἴπο ΓΠΙτίγ, αηά α. 

ΙΠΘΙΠΙΡΕΓ οἳ ἴπο ὢῷεηπαίθ υπάεί 

[πει (Απάος. 1. 95, 90). --- Χαρι- 

κλεὶ: Χεπορποιτ (671. 1. 2. 31) 

απά Ατςίοῖ]ε (2207. 13ο5ῦ 25) 5ρεαΚ 

οἱ ΠΠ ἂ5 ἃ Ιεαάει οί {Πα εχίτ6ιηθ 

{αοἴῖοῃ. --τῇῃ ἐκείνων ἑταιρείᾳ: {1ε' 

ερ]. εἰεπιεηπί {οιπιεά οµπἱγ α 

ρατί οἵἑ {πε ΤΠτίψ. Τπετα γίας α 

Ίατσε οοΏξειναίΊνο εἰεπιεπί Ίπ {πε 
οι πο Ίετε ἀἰδιπαγεά αἲ εεείΏς 
{Πα ταᾶ]σα]ς πηὮ ΟτΗ]α5 1η οΟἨ- 

(οἱ; {Π6γ πού ἴοοκ {μα Ἰεαά, Ραΐ 

πειτε αθαῖῃ ἀἰξαρροίπίεά ἵπ ἴλπαί 

ἴη6 Πο Ῥοατά οἱἵ Τε {61 πάει 

οοπίτοὶ οἳ Πηεη ὪΨΠο Μεία Ιω Π11 

οΥπρα{γ ν(Ἡ νε ΤΠϊτίγ αἲ Έ]ειι- 
οἱ5, αοϊνεΙγ οοδρεταίεά να {Πείῃ, 

απά οοπίπαεαᾶ {πεῖγ ἵνατ ρο[ςσγ. 1έ 

ἵνᾶς 4η ΙηδίαΏος, ποῖ ΙηπεαιεΏέ Ιπ 

πιοάθγΏη Έπῃας, οἱ ἴπε Ῥείίες οαἷε- 

Ὥεηί ἵῃπ α οἵίν τἰδίηςσ αρ υπάετ 

α 5αἀάάευ Ἱπρι]δε απἆ αρρατεη{ἰγ 

ονετίμτοπήηπς α ροβµσαί ιπαςΏίπε, 
οπἱἰγ {ο Έπά {ο πιαοβίπα 5111 1η 

οοπίτο] αἴτες Ίο εχοϊιίεπιεπί Ίνας 

ΟΝ6Γ. --- στάσιν καὶ πόλεμον: ΟΠ 

ἴΠο συνωνυµία 5ε8 ΑΡΡ. ὃ 58. 2 
-ἐπί: 5εε ΟΠ πρός 32. 10, Οπί. 

Νοΐίοε. 

56. ἐστασίαίον, ἐλύπουν: )Ρί0- 

ρτεβδίνα Ἱπιρετίεοίς οἱ αοίς Ρτεν]- 

οἱ5 {ο ἐπεδείξαντο. Τ{6 αἰπιρ]α 
Έπος. Ρ]Ιρ. 5εοτος ἴΏε εΧΡΓΕΡΞΙΟΠ 

οἱ ἴπε Ρ{εΙΠΙΗΙΠΑΙΥ Έπιε (ποί εχ- 
Ρίες5εά ἵπ {ἴπο (τθεκ) αἲ Ίο 

«αοτίποε οἱ ἴῑιε εχργεςσίοι οἱ {πε 

Ρτορτεςδαίνε αυαΙ1{Υ οἱ ἴἶϊο αοῖ; Ῥιΐ 

ἴπο Ἐπσ. {οί «παά Όεεη ααίΓ- 
τε(πο, «ῃαά Ῥεεπ ἴουιρήηρ 

οοπωρίπε Ῥοίτ Ιάεας. 



ΤΟ2 ΑΥΣΙΟΥ 

α 9 ᾿ .. λέμουν, τοῖς Τε τριάκοντα πάντα κακὰ εἰργασμένοις καὶ 

ὑμῖν πάντα κακὰ πεπονθόσι. καίτοι τοῦτο πᾶσι δῆλον 
3 ες » λ ». α ν ς ο. »δο ἦν, ὅτι εἰ μὲν ἐκεινοι δικαίως ἔφευγον, ὑμεῖς ἀδίκως, 
3 ο ς ων ὃ / « / 1ὸί 3 9 λ ΟΥ εἰ δ᾽ ὑμεῖς δικαίως, οἱ τριάκοντα ἀδίκως' οὐ γὰρ ὃή 

ε ὃς », .. 3 α / »ό 
4ος ἑτέρων ἔργων αἰτίαν λαβόντες ἐκ τῆς πόλεως ἐξέπεσον, 

ο’ / Χ. 3 / κά , ὥστε σφόδρα χρὴ ὀργίζεσθαι, ὅτι Φεί- 
ε ν. ος α / λ | . α » Αα 

δων αἱρεθεὶς ὑμᾶς διαλλάξαι καὶ καταγαγεῖν τῶν αὐτῶν 
3 ω) ΔΝ ο) [ο 

ἔργων Ἐρατοσθένει μετεῖχε καὶ τῇ αὐτῇ γνώμῃ τοὺς 
μὲν κρείττους αὐτῶν δι ὑμᾶς κακῶς ποιεῖν έτοιμος ἦν, 

6 ἀλλὰ τούτων. 

57. τοῖς τε τριάκοντα: Ὠείς, ἂ5 

{η {με δἰαίεπιεηί {]αί {πε οἰίγ ρατίγ 

ἑἑαχρε]]εά τε ΤΠΗϊτίψ, Τγδίας εχ- 

Ἀσρείαίε. ΤΠε Τε, 5ο {4Υ {ΤΟΠΙ 

πηακίηρ ναί οἩἳ ἴπε ἨΤΗΠίΥ αί 

Ε]ειισὶς, Ἰοϊπεά Ίπεπ ἵη αδξκίης 
ΠεΙρ Ποιη Ὀρατία ασαἰηδί ἴπο ἀειῃ- 

οοἵαΐς. ΊΙπ απΏοννθί ἴο ἴπεῖς οΟΠΙ- 

ΙηΟΏ τεαιεςί, 1 γ5απάεί οᾶππε αρ 

{ο Ε]ειςῖς αιά ἴπετε ταῖδεά α 1ΠΕΙ- 
οθΠαΙΥ Ίοΐσ6, αἰτεοί]ν Ρτοϊεείίης 

ιο ΤΠϊτίγ. Χοπορβο δαγς (21601. 

2. 4. 20), οἱ ὃ ἐν τῷ ἄστει πάλιν 
αὖ µέγα ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ Λυσάνδρῳ 
ἔᾳε ογ ῥαγέγ τυεγε αραῖη ϱ7εαίζΥ 

εεθΙ(γαρεα ὂγ /,γςαΙά6Υ αεζζο. 

Γηάεεά, Σ,γδίας ΠΙπιδα]{ α5οιῖρες {ο 

Ῥπιάοηυ {πε 5εουίπς οἳ {Πῖ5 νετγ 

ἴοτοε υΏὶοι [5δαπάες οιραπ]ζεά 
αἵ Ε]είςίς (6 5ο).--- πάντα κακά: 

Ῥαΐ ἵηΏ 6 43 πάντα τὰ κακά. --- ὑμῖν, 

ὑμεῖς: {πε ἀεπιοσταίίο αχί]ε. 35ο 
ἰατοε α Ῥοτίοη οἱ ἴπε Ίάτγ Ίετε 

οἳ ἴπε ρατίγ οἱ ἴπο Ρίταεις Ίαί 
ῶγρδίας δ5ρεακς ας ἰποιισ] αἰἱ πνετα. 

Τ]6 οίΠετ εἰειπεπί ἰΏ Τε Ίαν Ίετε 

ποίῖ αἲ αἱ οὔεπάεά αἲ Ῥεῖης Ἱ1ῃ- 
οἶιάεά απποηπθ {πο «ραίτοῖς. --- 

ἔφευγον: {σω6γε 1 ἐΊΙ6: 5986 ΟἨ 

ἀδικῶ ὃ 14.--- δή: 588 ΟΠ 25. 9 
(Β). --- αἰτίαν λαβόντες: αἰτίαν λα- 
βεῖν απά αἰτίαν σχεῖν (Ἰηπβτεβδίνε 
ΔΟΓἱ5ἱ9) -- {0 {101 α εᾖαίοε: αἰτίαν 

ἔχειν -- ἴο ὂε 1/άεΥ α εΆάγρε (ορ. 
22. 15 πολλῶν ἤδη ἐχόντων ταύτην 
τὴν αἰτίαγ). --- ἐξέπεσον: αδεά α5 
ραδδίνε οἳ ἐξέβαλον (56 σ4). ΗΠΑ. 
δ2ο: (α. Ίζ41: ἙῬ. 513: (1. 4990 8. 

58. ὀργίζεσθαι ὅτι: 5εε ΟἨ 

ξ δο.--διαλλάξαι: α ἴιάς ἁαίϊνε 

Ἰηπηϊῆνα, ΗΑ. 951: (α. 15432: Β. 

649: (αἰ. σ65.--- καταγαγεῖν: αθαῖη 

Ἡς «ρεακς α5 {ποισΏ αἲἰ {πε Ί1τγ 
Ὥετε οἳ ἴπε Ῥϊαεας Ῥρατίγ. ---τῇ 

αὐτῇ. γνώµῃ: 2.6. ἴπε 5α1ηε ας ἴῃαί 

οί Εταϊοξίπεηθς. --- τοὺς μὲν κρείτ- 

τους: {είν οοἱεασιθς αηοπς ἴπε 

ΤΗΙΤίΥ. ----δυ ἡμᾶς: 12ο γο(ή 

76435. ἘΟΙ διά ΨὮ αςο. 566 ΟἩ 
6 7. ΌΤ{Πε ΤΠΗϊτίψ Ἠετο ἀεροξεά 

ὀγ τε οἵίγ ρατίψ, Ὀαϊ Πξ ἵνας ἴπ ἴπε 

Ἰπίεταςί οἱ τασοοποΙΙαΠοη, απά 5ο 
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Αόο ὑμῖν δὲ ἀδίκως φεύγουσιν οὐκ ἠθέλησεν ἀποδοῦναι τὴν 

πόλιν, ἀλλ᾽ ἐλθὼν εἰς Λακεδαίμονα ἔπειθεν αὐτοὺς στρα- 
ϱ Ωω 9 

τεύεσθαι, διαβάλλων ὅτι Ῥοιωτῶν ἡ πόλις ἐσται, καὶ 

δθ ἄλλα λέγων οἷς Φετο πείσειν μάλιστα. 5 / 

ου δυνάµενος 

λ , - » Δ ο ε Αρ 9 ν 
δὲ τουτων τυχειν» ειτε και των τερων ἐμποδὼν ὄντων ειτε 

Ν 5 - ν] ἳ / ς Ν , 3 , 

Αός καὶ αὐτῶν οὐ [ουλομένων, ἑκατὸν τάλαντα ἐδανεί- 
τα ” 3 | Φ ΔΝ ΄ 

σατο, ινα εχοι επικουρους μισθοῦσθαι, καὶ Λύσανδρον 

ἄρχοντα ἠτήσατο, εὐνούστατον μὲν ὄντα τῇ ὀλιγαρχίᾳ, 
: , οὲ α / ο ΔΝ / λ 

κακονούστατον δὲ τῇ πὀλει, μισοῦντα δὲ μάλιστα τοὺς 
5 α / Δ / 3 ’ 9» 3 

ϱ0ϱεν Ίειραιει. "μισθωσάµενοι οὲ πανγτας ἀνθρώπους επ 

μὴ Ν , ς Ι ν 

αποὀλέθρῳ τῆς πόλεως, καὶ πόλεις ὅλας ἐπάγοντες, Καὶ 
ω Ν ῳ 4 

τελευτῶντες Λακεδαιμονίους καὶ τῶν συμμάχων ὁπόσους 

ἐδύναντο πεῖσαι, οὐ διαλλάζαι ἀλλ ἀπολέσαι παρε- 

Π{ ννας ἆοπε « (παπχκς {ο ” {μέ οχῖ]ες. 

Τπε 5ΡρααΚετ σίταῖης {πα {αοῖ5 {ΟΥ 

ἴΏε 5αΚκα οἱ Ἠΐ5 πεαί απΏεςίς : 

δι ὑμᾶς κακῶς ποιεῖν έτοιμος ἣν, 
ὑμῖν δὲ... ἀποδοῦναι τὴν πόλιν. 
--- ἔπειθε: οοπ8ᾶνα πρ. Ἠβ. 

832.: (1. 1255: Ῥ. 527: (1. 459 α; 

«ΜΤ. 36: (5. 213. (Ορ. 1Ο. 22. 

--Ἑοιωτῶν : ἴΏε εχῖ]ες σαΐπεγεά αἲ 

Τ]ερες Ῥείΐοτε {Π6υγ 5εϊζεά ΡΏγΙε; 
απ ΊνοΓο Ποδρί{αΡίγ τεσεῖνες ἴπετα. 

5ο. εἴτε καὶ . . 

οοιτε]αίίου οἱ ἴπα πο οἶααδες 15 
επιρΏαρδίζεά Ὦγ αἀάϊηρ καί. . 
{0 εἴτε . . 

σἵοπ {ο {πε π/ε]]-ἰ«πο η «ἀρετς1οΏ 

οἱ {πε Ὀρατί8βης. Τγδίας ΠιαΥ Ώανε 

1η πη]Ώά {ηε (αἴπεαη {εςήνα] (Αις.- 

Ω6ρί.), Ισ πωαάο ἴπο ορατίαης 
ἴίοο Ἰαίε {ος {πε φ]οτῖος οἱ Ματα- 

. εἴτε καί: ἴποα 

΄ 

. καί 
., ιά [1 . εἶτε. --ἱερῶν: αΏ α]]ιι- 

ἴποη (Ἠετοά. 6. 1ο6). --- αὐτῶν: 
Ιη{εηςϊνε. --- εὐνούστατον, κακονού- 

στατον: ΟΏ ἴ]θ παρονοµασία 566 
ΑΡΡ. ὃ 56. 5. 

6ο. μµισθωσάμενοι: {ἴἩε 1πΠείςε- 

ΏΒΙΥ ἴοτοο ταϊδθοά ὮὈΥ 1, Υ5απάει αἲ 

Ε]ειςὶς; 1 φαρρογίεά ἴΏε ΓΗΙΓΙΥ ἃ5 

ΠΩΙΟὮ ἃς ἴμα Τε; ΤΥδίας «Ώοοςδες 

{ο παὶδτδρθδεΏ{ {Ππεῖτ τε]αοηῃ. ΟΡ. 

οηἳ ὃ 57. --- ἐπ ὀλέθρῳ: α 5υὈδίαι- 

ἄνε ριτροςδθ οοηδίτασοιπ. Όεε ΟΠ 

6 24.--- πόλεις ὅλας: α στεαῖ εΧας- 

σειαοη. ΤΠο οΡΙγ κ οἶμες Ὁ ΝΠΙοἩ 

σεηί οιί «οορς Ίετα ἴΊποςε ΠΙΟ] 

Ιαΐει ]οϊπεά Ῥαμδαηίᾶ5, απά ἴλεςε 

ατε Ιπο]ιάεᾶ π τῶν συμμάχων οἵ 
ἴπε πεχί Ἴπεα. ---οὐ διαλλάξαι: Ἱη- 

σεγίες ἴο Κεερ {Πο 11117 Ιηπίεπί αροπ 

εις οεηίτα] ἴΠιοαφηί ἐπαί ἵω αἲἱ ἴπ]5 

Ῥηάοπ αὐά Ἑταίοξίπεπςες ἵνετε 



47ο ἀκούειν. 

τού ΑΥΣΙΟΥ 

: , λ / 5 ν 9 » 9 , 8 

σκευάζοντο τὴν πόλιν, εἰ μὴ δι ἄνδρας ἀγαθούς, οἰς 

774 ὑμεῖς δηλώσατε παρὰ τῶν ἐχθρῶν δίκην λαβόντες, ὅτι 
9 9 , , 5 ὃ , 

61 και εκειγοις χαριν αποοώωσετε. ταῦτα οὲ ἐπίστασθε 
Δ ΔΝ . ιό λ 9 φΏ» ϱ [ο 2 ο 

μὲν καὶ αὐτοί, καὶ οὐκ οἵδ' ὃ τι δεῖ μάρτυρας παρασχέ- 

σθαι' ὅμως δέ' ἐγώ τε γὰρ δέοµαι ἀναπαύσασθαι, 
ς Α » μα ε ΄ ' Ἆ ϱ) Ἆ ’ 

ύμων Τ ενίοις ἤδιον ὡς πλείστων τοὺς αὐτους λόγους 

ΜΑΡΤΥΡΕΙΣ 

Φέρε δὴ καὶ περὶ Θηραμένους ὡς ἂν δύνωμαι διὰ 
. ιά ή » ες ω 9 ω) ε ό ) 

βραχυτάτων διδάξω. δέοµαι ὃ ὑμῶν ἀκοῦσαι ὑπέρ τ 

Ρείταγίπσ {λεῖτ {ταςί απά Ὀεϊ]γίης 
Ειεὶς οἵΏ ρτο/εδεῖοης. Νοίε {ἶαί 

υμ]]α {πε Ἱππηπ. (ποί ἵπ πα. 
ἀῑδο.) τερι]ατ]γ ἴίαΚκες µή, ἃ περΆ- 
Ώναά Ιπῇη. δίαμαϊης Ίη ρατεη{Πεί]- 
σα] απ(ῃΏεςίς ίακας οὐ.---εἰ μὴ δι 

ἄνδρας ἀγαθούς: ὀλέ 707 ρου 11610. 

Έοί διά ὉὮ αοο. 5εε οὗ ὃ δ7. 
εἰ μὴ διά Ὀεσβίπο α Εχεα {ογπιπ]α, 
ἴκαο Ἐπσ. “Ῥαί {οΓ3 (αρ. οἩἳ εἰ 
δὲ µή το). Τ]{ο ριταςε {τοις 
195 {οτςο ῬαςΚ προη ἀπολέσαι οπ]ν 
(ηοί προΏ παρεσκευάζοντο). Τηετε 
υπάστ]ες Ιέ {μα {Ππουσᾗαί {μαί ἴπε 

αοἴἰοη ἀπολέσαι ἀῑὰά ποῖ οοπιθ ἴο 
ῥραςς, απά 1ὲ δίαΐίες ΥΠΟΙΩ Ίνε Πάνα 

ἴο ἴναηκ {ος Ἱ, ἩΑ. οος. 2: {α. 

Ι414.1: Β.616.2: (ἱ.6σό6α. ἜΓπε 

έσοοάἀ Τη6Π {ο ΨΠΟΠΙ, ἆρονε αἱ] 

οἴμεις, {νε οχί]ος οὔγεά {λεῖτ τες- 

ους ΠΟΠ απ αρρατεηί]γ Ώορείεςς 
οἹ{ααίίοη Ίετο {πο ορατίαη Ἰῑπςα, 

Ραιδαβῖας, απ οίμεις οἱ πο απίϊ- 

1,γδαηἆει {αοίοη η Ὀρατία. ΤΥδίας 

«Ἠγενγά]γ Π]πίς {ο ἴπε Ί11Υ ἴμαί Ἱπ 

ριπίςμ]πο ο ΊΠεΏ Ίο Ἡ6ίο τ6- 

αροησίρ]ε {ο Τ,Υ5αΠάει’ς εβοτίς αἲ 
Ε]ειςῖςΙῃ 5αρροτί ο{{1ο ΤΗΙτίγ απά 

ἴπε Τεη, {116Υ γη] ῥ]εαςο ἴπε ῥγες- 

επί ορατίαη αἁπιη]ςίταίίοη. ---- οἷς 
ὑμεῖς δηλώσατε: {ῇα Έπος. ταιῖτος 

6πηας{ ἵηπ Ῥίασος οἱ {πε 5ΙΠΙΡΙΘΙ 

(ταεκ Ἱπιρετα"νε Ιηπ α τε]αίῖνα 

οἰαιιδε; ορ. ὥστε {1 τ]πε Ίππρν., 16. 
ὃ Ν. ---- ἐκείνοις : {ο « σου πιθη.”) 

6. οὐκ οἵδ ὅ τι: 566 οη δ 327 

απά Οτι. Νοίθ. --- δέοµαι ἀναπαύ- 

σασθαι: Πατά]γ {πε τεαΙ γθᾶδοῦ;: Ὦς 

πας ἑτοςίες ᾽ α {ον πιοπηθη{5 Ῥε[ογε 

(5542. 47): Ὀαϊ ὈΥ 5εαειηῖπσ Ἱπά]]- 

{ετοηί {ο {λε {ε5ΏΊΠΟΠΥ, ηε σ]νες {ο 
Ώ]5 οἰαϊεπιεηῖς αἩ αἰΓ οἱ οεγίαΙηϊγ 

ας πεεάἶπσ πο Ῥτοοί. 1η {αοῖ, ης 

Κηονς {μαί {Π1εγ ατε Π111 οἱ εχασσε- 

ταίοα. ἸΛΠαί Πῖς νηπεςςες ρτονθεά 

πι οαηπηποί 5αΥ: οεΓγία]Ώ]γ ποῖ ἴπαί 

Ἐταίοδίμεπες ας Ταςροης]Ρ]α {ο 

{πα ΡοΠοΥ οἱ ΡΠϊάοπ απά {πε Τεη. 

62. δή: οἵ. ὃ 34 αηΏᾶἆ 588 ΟΏ 

25. 9 (Α).-- διδάξω: “Τῃε 5υῦ-. 
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ἐμαυτοῦ καὶ τῆς πόλεως. καὶ μηδενὶ τοῦτο παραστῃ, 
ὡς Ἡρατοσθένους κινδυνεύοντος Θηραμένους κατηγορᾶ. 

48 πυνθάνοµαι γὰρ ταῦτα ἀπολογήσεσθαι αὐτόν, ὅτι 
ϐ3 ἐκείνω φίλος ἦν καὶ τῶν αὐτῶν έργων µετειχε. καίτοι 

σφόδρ᾽ ἂν αὐτὸν οἶμαι μετὰ Θεμιστοκλέους πολιτευό- 

µενον προσποιεῖσθαι πράττειν ὅπως οἰκοδομηθήσεται 

τὰ τείχη, ὁπότε Καὶ μετὰ Θηραμένους ὅπως καθαιρεθή- 
σεται. οὐ γάρ µοι δοκοῦσιν ἴσου ἄξιοι γεγενῆσθαι 

ε 
ο 

᾽ . Λ δ , » / 5 δό » 
39ο µεΕΝ Ύαρ ακεοαιµονιων ακογνγτων ᾠκο ομησεν αυτα» 

Ιαποίΐνε 5 δεαᾷ α5 ἴπε ΙΠρεταῖνε 
οἱ {πε ΒΠτςδί ρείδοΏ, ροβδ!ιΐνο απά 

ηεραΏνα. ΤΠε περαϊΐϊνε ρατΏςσ]α 
μή. Τῃε Πτδί Ῥοείςοῦ ςἱησα]ατ 
6 Ίος ΟΟΠΙΠΠΟΠ {Παη ἴῃα Ῥίατα], 

ἃπα ἵς αδυα]1γ ρτεοεάεά Ὦγ φέρε, 
Ἰηςίθαά οἱ νΏ]οὮ Ἠοππει ας5ες ἆγε,᾽ 
(5. 373 1. Ορ. ΗΠΑ. δ66. 1: {. 

1344-51 Ἑ. 5ὃ5; (αἱ. 472. --- Θη- 
ραµένους: {ΟΙ {με Ῥεατίπς οἱ {Πῖ5 

ἀϊδοιςδίοη οἱ ΤΠεΓαπιεηες’5 ΟΑΓ6ΕΙ 

5εε Τηίτοά. ΡΡ. σ4--56.--- ὧς 

κατηγορῶ: «Τεῖ ποί ἴπα {πουισΠί 

οσσς {ο Υοι ἴἶλαί 1 απι ἀοοιδίης 

ΤΠεΓΑΊΠΕΠΕΣ Όπεν 1 5 Ἐταίος- 

ἴπεηθος ΦΠο ἶς οὗ ία. | απ, 

Ἰπάεεά, αοοιδίπσ ΤΠε6ίαππεπες, Ὀαῖ 
ιδ α ραπ οἱ ΠΙΥ Ρτοδεοιίοη 

ος Εταἰοδίπεπες, {οί Ὦς πμ γ 

ἓο πΙπ γοιΓ ἴανοι ὮΥ οἰαϊπιίπς ἴο 
ηανα Ῥεδεη α. ἐΠεηὰᾶ απά 5δαρροτίεΓ 

οἱ ΤήΠεταπιεηθς.’ --- πυνθάνοµαι : 

ἴεηςε, 5ε8 ΟΠ ἀδικῶ 6 14- 
63. Το {ποιρηί ἶ5: Τ]αί οἳ(ῖ- 

Ζεη Πιςί Ἱπάρεά ο ἵπ ἀεδρεταίε 

σἰταΙ{5 απά 1Π 5οἵε πεθά οἱ τε[α- 

Ῥή{βΠοπ πΠο 56εἰς {ο πιακε ΠΙπι- 
5ε]{ Ιποἵε τεδρεσίαβ]ε ὮΥ εἰα]πιίης 
οοπηΏθοίΙοη ΨΙ{Ώ ἴΏε ΠιάΏ ΠΟ ἆς- 

5ίτο7ες οἱ αῑῑ5. ϱἩ Εταίοςίμε- 
Ώθς ἶ5 50 6Ώσε {ο οἰαΙπι οοηΏηεοίοπ 

ἵνΗἩ ΤΠΕΙΑΠΙΕΩΕΣ, Πο ἀεδίτογεά 
{πε /αΐ15. Που εαδοεγ τε που]ά 

Ἠανε οἰαϊπιεά οοηππθοᾶοη γή 

Τηοεπηϊξίοσίἰες, «ο Ρι]ί {Πδιη, 1 

Ώε Ὠὰδά Ραΐ Ηνεά ἵπ Πὶς πια!) --- 

επιρΏαίο Ῥοβί1οἩ, 

ΝΊάεΙγ 5εραταίεά Τοπ {1ο νετΏ 

(προσποιεῖσθαι): 1Ιοἵ ἄν 5εε ΠΛ. 
964 Ὁ: («. τοῦ: Β. 647: (αἰ. 57ο. 

---πράττειν: ἴδηῃδθ, 5686 ΟΏ ἁντι- 

λέγειν ἃ 26.-- ὁπότε καὶ: τυᾖε 

ἄο11/2/1Υ. ---- μετὰ Θηραμένους : ο. 

σφόδρ ἄν: 

πολιτευόµενος προσποιεῖται πράτ- 
Ττειγ.--- ὁ μὲν . . . οὗτος δέ: α 5Ώτδνγά 

ἀενῖσοε {οι {ωτοπήπς οοηίεπιρί οἩ 

ἴΠε πιοάδετη «ραἰτ]οῖ.  Έοτ Τῇῆς- 

{αΙηΘηθ685 τεδροηςΙϱ]Ηίγ {οί {πε 

ἀερσίτασίοη οἱ {πε Ία]5 5εο 0η 

ξ 68. 



1οό 

ϐ4 οὗτος δὲ τοὺς πολίτας ἐξαπατήσας καθεῖλε. 
ο φἈ / 3 / Ἀ ε » Ἀ Ὁ 

κεν οὖν τὴ πὀλει τουναντίον ἢ ὡς εἰκος ἠν. 

ΛΥΣΙΟΥ 

περιέστη- 
5» λ ἄξιον μὲν 

γὰρ ἦν καὶ τοὺς φίλους τοὺς Θηραμένους προσαπολω- 
ό λ 2 3... 5 ’ 3 , ιά - 

λέναι, πλὴν εἴ τις ἐτύγχανεν ἐκείνῳ τἀναντία πράττων 
ω) νΝ ς ω ά 3 ’ 3 3 «ν 3 ά 

αο νῦν δὲ ὁρῶ τάς τε ἀπολογίας εἰς ἐκεῖνον ἀναφερομένας, 
. » 3 , / Αα ᾳ 

τους Τ εκεινῳ συνοντας τιμᾶσύθαι πειρωµένους, ὠσπερ 

πολλῶν ἀγαθῶν αἰτίου ἆλλ οὐ μεγάλων κακών γεγε- 
΄ 

66 νηµένου. 

αἰτιώτατος ἐγένετο, πείσας 

6ή. τοὐναντίον: 5αβ]εοί ΟΓ περι- 

έστήκεν; 5ο ΤΠιο. 6. 24. 2 τοῦὺ- 

ναντίον περιέστη αὐτῷ. Α πποτε 
ΟΟΙΠΠΠΟΏ οοηδίχαοβοτ 5 ἴλπαί οἱ 

Ώσδιη. 25. 12 φοβοῦμαι μὴ τὸ 
πρᾶγμ. εἲς τοὐναντίον περιστή.--- 
τοὐναντίον ἢ ὡς: ἐναντίος ἶς ἰγεαίεά 

5 α οοπιρατα{νε, απά ΠΙᾶΥ ο {οἱ- 

Ίονψεά (1) ὃν ή, (5) ὮΥ ἴἶε ΊεςῬς 

ΟΟΠΙΠΟΏ οοιωραταίνε οοπηΏθς{ῖνε 

ἢ ὡς, οἵ (3) Ὦγ νε σεη. ποιί 
ἤ. (τ) 5 2, τουναντίον . . . ἢ ἐν 

ο) κ [ο ΄ 4 

τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳω (2) Ἠετοά. 
5 ων / λ 

Ι. 22 ἤκουε τοῦ κήρυκος . .« « τοὺς 
ἐναντίους λόγους ἢ ὡς αὐτὸς κατε- 
δόκεε ᾖε ᾖεαγα Ίου {ᾖε ᾖεγαζά 
συογτζς έλε οὐβοσ{{ε ο τυᾖαί ᾖε Λαζ 
επβεαεα. (3) Ὀεπι. 1Ο. 329 δέ- 
δοικα μῆ τοὐναντίον οὗ βούλομαι 
ποιῶ { 7εα; { αγ ἄο {ᾖο6 οὐῤφβοσ{ε 

οὗ τυζαί 7 το. Έοτ ἢ ὡς υῃ 
οίμετ οοπιρατα(ῖνε πγοτάς ορ. Κεῃ. 

ΑΠαῦ. 1. 5. ὃ θᾶττον ἢ ὥς τις ἂν 
ὤετο 7207ε σεν {αι ο τυο]ά . 
ασε {ᾖο1σήί. Ὀοπι. 6. ΙΙ ἐστι 

λ 4 λ / 3 Ἀ ς - 

γὰρ µείζω τὰ κείνων έργα, ἢ ὡς τῷ 

ὃς πρῶτον μὲν τῆς προτέρας ὀλιγαρχίας 
ὑμᾶς τὴν ἐπὶ τῶν τετρακο- 

λόγῳ τις ἂν εἴποι {Ἴεῦ οἰεεας αγε 
Φγεαίε {λα οπε εστία {ε. --- 

ἀλλ' οὐ: ὥσπερ ἵ5 ποῖ {τεαίεά α5 

οοπαΙ]οπα], απά ἴακες {Πε Περ. οὐ, 
ΗΑ. 979. α: (α. 1576: ΕΒ. 6σ6η.: 

(1. 5ο ἆ: αΜΤ. 9867. ὁδεε οἩἳ 

20. 23.---Ὑεγενημένονυ: 568 οΏπρατ- 

τόντων ὃ 45. 

65. αἰτιώτατος: ΤΠαογάϊάες 

5αΥ5 (9. 68). μαι Απᾶ“ἄρΙμοη πας 

ἴπε πιονῖησ ερὶτῖτ ἵη ρ]αηηῖησ {λα 

τενο]αΠοη οἳ 411 Ε.ο.. ἴλαί Ρίςδαη- 

ἀει γα5 ἴπε πιοςδί Ῥτοιπ]ηπεηί ΤΩΔΏ 

1Ώ 15 εχεουΠοη, απά Ῥητγηίομιας 

ἴπο πιοδί ἁατίησ; Ραΐ Τε ας, καὶ 

Θήραμένης ὁ τοῦ Αγνωνος ἐν τοῖς 
ξυγκαταλύουσι τὸν δῆμον πρῶτος 
ἦν, ἀνὴρ οὔτε εἰπεῖν οὔτε γνῶναι 
ἀδύνατος αλά 7εγα/εός, {ᾖε 102 
οἳ ΠΡ1601. τυᾶν α {2721716 7105/07 

7η ἔε αὐοζζζο} οἵ {ᾖε αἴειοςγαςγ. 

α 110 10 το αὐᾳίγ αν. α 

ΦΦέαΔε αα {2ήπ1ῤε. Ατὶδίοῖ]ε 

εαγς (265. «40. 32. 2) ἡ μὲν οὖν 
ὀλιγαρχία τοῦτον κατέστη τὸν τρό- 

/ 

πον, . . . αἰτων μάλιστα Ύενο- 
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μου σίων πολιτείαν ἑλέσθαι. 

ΤΟ” 

λ ε ΔΝ Χο. .. 

καὶ ὁ μεν πατηρ αὐτου τῶν 
1λ λ "5 ὃν » δὲ ὃ α ϱ] ΄ 

προβούλων ὢν ταύτ έπραττεν, αὐτὸς ὃε θοκῶν εὐνου- 
Ὡ ΄ Α 

στατος εἶναι τοῖς πράγµασι στρατηγὸς ὑπ αὐτῶν 
ε ϱ Σο λ 3 α Χ 6 Ἆλ ον λ / 

θ6ηρέση. και εως µεν ετιµατο; πιστον εαντον τη πολιτειᾳ 

παρειχεν' ἐπειδὴ δὲ ἨΠείσανδρον μὲν καὶ Κάλλαισχρον 

µένων Πεισάνδρου καὶ Αντιφῶντος 
καὶ Θηραμένους, ἀνδρῶν καὶ γεγενη- 
µένων εὖ, καὶ συνέσει καὶ γνώμη δο- 
κούντων διαφέρειν 5ο ἔλε οὔᾷραγεᾖγ 
συῶς {ᾖᾳίς εοίαδήειῦ . . . ἔέε 1471 

1205 /6ΛοΠοζὀίε δεῖ ἔἸαμαεγ 

αμα «411194 Λο) αμα 17εγα1έΊε», 

2167 οὗ ϱοοα Ο1γέω αι οἵ ε711ε12ἵ 

2εβ//{ΩΕ10” Το αὐτῶν απα Τζς- 

71614. 1[διᾶς ἑχαθσεταίες 5ΟΙΠέ- 

ππαί ὮΥν {αϊΐης {ο πιεπίοη ἴμα 

Ώνο ΥΠΟ 5ματεά ἴμαο Ιεαάςειδμῖρ 

ΠΠ ΤΏΕΓΑΠΙΕΠΕΣ, Ὀαΐϊ Πε «Ώατσες 
ΤΠεταπ]επες ΥΝΙ{Ω Πές πιοτε ἴπαη 

ἆο Γμαογαάϊάες απά Ατὶςιοίε, Ὢπο 
ατοε Π]επαά]γ {ο Π]πῃ.---ἐπὶ τῶν 

τετρακοσίων: {ΟΙ ἐπί, 58εε οἩἨ ὃ 17. 

----προβούλων: 5εε (ᾖπτοῃ. ΑΡΡ., 

413 Ῥ.οΟ.: ορ. Τημο. δ. 1. 3, 

67. 1; Ατἱςί,. ες. «ῇ. 290. 2. 

ΜεπιρειςΏίρ ἵπ {Πῖς Ῥοαιά Ίνας απ 

Ἡοπου, Ίη νΙον οἱ {ως ΘΠΙΘΙΦΕΠΟΥ 

ΝΠϊοὮ {πε πρόβουλοι Ίγετε ε]εοίεά 
{ο πιθεί. 92ο0οπθ6θ οἱ {πει, κα 

Ἡαρποῦ, αοἲνεἰγ {ανοτεά ἴλπα 

εΏαηρε 1ηπ σονετηιπεπί: οἴπείς 
Ἀβδεηίες {ο 1{ το]αοίαΏ/{1γ, α5 Ῥείπο 

ἴπε οηΏΙγ Ροβδδϊθἰε οοµἵίςσε. Ατὶς- 

τοῖ]ε'5 Ἐπείοτίο (3. 18) ρτεδείνες 

4ο καὶ ἑτέρους ἑώρα προτέρους αὑτοῦ γιγνοµένους, τὸ δὲ 

4η απεσἀοίθ οἱ θορλοοσίες (ρτοβα- 

Βἱγ {Πε ροεί) νο ΠΠ]ασίταίες {ια 

αἴηίαάα οἱ Ίπεηπ οἳ ἴπ5 5εοοπά 

οἶαδς: Σοφοκλῆς ἐρωτώμενος ὑπὸ 
Ἠεισάνδρου εἰ ἔδοξεν αὐτῷ ὥσπερ 
καὶ τοῖς ἄλλοις προβούλοις, κατα- 
στῆσαι τοὺς τετρακοσίους, ἔφη" 
τί δέ; οὗ πονηρά σοι ταῦτα ἐδό- 
κει εἶναι; ἔφη' οὐκοῦν σὺ ταῦτα 
ἔπραξας τὰ πονηρά; ναὶ ἔφη: οὐ 
γὰρ ἢν ἄλλα βελτίω Φδοβλοσίες, 
συβε; ανφεα ὂν Εἐαμαε τυἼεί/ογ 

ζει δε ἴᾖε οἵδε γοδοιζοί, αῇβ- 

{γουεᾶ οὗ {νε είαδή/2εΠέ οἵ 
ἔπε δοι Πα γεα, 0103,  Υ65.) 

«7 συᾖαί 2 ία {αΐ 10ο 5εε/7 

ζο γο0Ιἱ α ὀσα ὀ]σήπενς ὃν ὅ γες 

φαζα ᾖο. « 7ήε απ γο0 ἴαλφε 

Λα {η {λα «δασα ὀτοίεςς) 

γε φαΐ έ, «Το {ᾖεγε τυας 

20701715 δεΙ{ε} ο ο. ---τοῖς πράγ- 

ἴο ε ϱροσε7/111έ1{: 5εε 

οἳ 16. 1.---ὑπ αὐτῶν: 2.6. τῶν 

μασι : 

τετρακοσίων. 

66. τῇ πολιτείᾳ: {0 {ᾖε αα2ηζ- 

{έγαζοµ.----ἐπειδή : {οί ἐπειδή ντ] 
Ιπιρεγί, 588 ΟἨΠ ἐγίγνοντο, ὃ 531. 
-Κάλλαισχρον: Πὶ5 5οπ Οτίήας 

Ῥεσαιης ἴπε Ἰεαά οἱ Τε 5εοοπᾶ 



1ο ΛΥΣΙΟΥ 

ε ὼ) 9 Α 

ὑμέτερον πλῆθος οὐκέτι βουλόμενον τούτων ἀκροᾶσθαι, 
2» ’ Ν Χ 2 / / Ν ΔΝ 2 

τότ᾽ ἤδη διά τε τὸν πρὸς ἐκείνους φθόνον καὶ τὸ παρ 
6 ο) [ο , ω) 3 / » 

ὑμῶν δέος µετέσχε τῶν ᾿Αριστοκράτους ἔργων. βου- 

λόμενος δὲ τῷ ὑμετέρῳ πλήθει δοκεῖν πιστὸς εἶναι 
μο Αντιφῶντα καὶ ᾿Αρχεπτόλεμον φιλτάτους ὄντας αυτ 

κατηγορῶν ἀπέκτεινεν, εἲς τοσοῦτον δὲ κακίας ᾖλθεν, 
6 6 6 ω) 

ὥστε ἅμα μὲν διὰ τὴν πρὸς ἐκείνους πίστιν ὑμᾶς κατε- 
ιο Χ λ ἃ ΧΝ ς ω) Ν / 3 , δουλώσατο, διὰ δὲ τὴν πρὸς ὑμᾶς τοὺς φίλους ἀπώλεσε. 

οἱἱφατοὮγ 5ενεη Υ6αΙ5 Ἰαΐεί.--- οὐ- 

κέτι: ἴπε ρεορΙε Ιιαά Ῥεειπ Ρεί- 

ειιαάεἆ {ο αοοερί {πε ΠΕΙ {ΟΠ οἱ 

σονετηπιεηί 1Π {πο Πορε οἱ οεπάῖης 

(πε ἵναί {Ώτοιρῃα Α]Ιαϊρίαάες γΙίῃ 
Ρετδίαη διαρροτίς. ἴπὶ5 Ἠορα Πας 

ΠΟ {αἱ]εά, Ππίτοά. Ρ. 36. --- ἤδη: 

εἰτεησίΠεηῖης τότε, Ζέη, αἱ 110ΐ 
ἔ1)7 {εη. 390 ἵπ 25. 22.---τε: ΤΟΥ 

ΡοβΙΊοη 56ο ΟΠ ὃ 3ο.-- τὸν πρὸς 

ἐκείνους φθόνον . . . τὸ παρ ὑμῶν 

δέος: {ἴπο αοϊῖνε επιοίοῃ, 697, 

ίαΚες πρός ψΙ{Ώ αοοι5. οἱ {πε οΏ]εςί 
ἵοπατά Υνπίομ {πε επνΥ 15 ἀἰτοσίεά: 

ἴΏο ραᾳδαδίνε επποοὮη, /7έα», ἴαικες 

παρά πΙὮ Πιε σεΠ. οἱ ἴἶιο 5οιιΓοςῬ 
Ποπ ψΏ]οἩ {Πα επιοίοη 5Ρριίηςς. 

Τ1α ορ]εοίνο σεῃ. ἶ5 οεηεί αδεά 
ΨΙ{Ἡ δέος, Ῥαΐ {πε ρτεροδίΠοπαί 
Ῥήταςο ἶ5 πιοΓε εχρ]οῖί απά δίαπάς 

Ίπ Ὀείίοι ρατα]]ε[ίδιη ΥΙ{Ἡ πρὸς ἐκεί- 
γους. ---- µετέσχε: Ἱηπστεςδδίνο αοΓὶ5ί 

(6ε6 ΟΠ µετέσχον, 16. 3) : ορ. ἴπε 
Ίπιρετί. ἵπ 66 58 απἆ 62.---Αρι- 

'στοκράτους: ἃ ΠΠΔΏ οἱ ργοπηϊπεηῖ 

{ΑΠΙΙΥ, Νο Παὰ ἆοπε ἴπε οἶίγ 

σοοά εετνῖος ἁπτίης πε Ἱνατ. Πε 
Ίνας ριί {ο ἀεαῖμ ἵω 4ο6 Ε.Ο. ΝΤ] 

οίποειγ σεηεταἰς αΐἴεί {πε Ῥαΐί]ε οί 

Αισϊηιςδας. Ἠ]ῖ5 αβεοοἰαξίοη ὙΜ 

ΤΠεταππεηες 1Ππ ἀοροξίως {πο Εοιί 

Ἡιπάτεᾶά 5 οοπΠῃτπιθαά ΡΥ Ατίς- 

τοῖ]ε, ᾖρεςβ. «4έᾖ. 33. 2 αἰτιώτατοι 
ὃ ἐγένοντο τῆς καταλύσεως ᾿Αρι- 
στοκράτης καὶ Θηραμέγη.. 5ο 
Τῄῃης. δ. 8ο. 2. 

67. τῷ ὑμετέρῳ πλήθει: ορ. 

ὃ 66 απάἆ 5ε6 οὗ ὃ 42.--- Αντι- 

φῶντα: 5ε6 ΟἨ ὃ 6σ.---᾿ Αρχεπτόλε- 

μον: Τε Ὠαά Ἱποτκεά {ογ ρεᾶςε 

νη{Ὦ ορατία εαί]]εί 1ωπ ἴἩε ἵαΓ 

(Ατ. Ζφμ. 7ο4). Αίῑετ ιο ἆερο- 
51{1οη οἱ ἴπα Ῥοις Παπάτεςᾶ, Απίι- 

ΡΏοη απά Ατοζερίοιειιας ποτε ριί 

{ο ἀθαίῃ οἨ {πε εΏαίρε οἱ Πανίης 
Ρἰοίίεά νη(Ὦ οἴπεις οἱ ἴπε οἱ]- 

σατοΏς {ο Ὀείαγ ἴπε οἱ ἴο 

ορατία. ΤΠείαιπεηες Ίνας αἲ {μα 

Ἠεαά οἱ ἴπε σονεγηπηεη{, ἀπάεί ἃ 

Ἱηοᾶσταίθ οοηςδΗἑαΠοη, ποπ ϱ6ρ- 

ἴΘΠΩΡΕΥ, 411, ἴο αροιί Τα], 41ο 

(6εε Ιπίτοά. ρ. 55). 
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ἳ λ ΔΝ ω , 

θ8Τυμώµενος δὲ καὶ τῶν μεγίστων ἀξιούμενος, αὐτὸς ἐπαγ- 
ρ η . / » ν 5 , / 

ασγευλάμενος σώσειν τὴν πόλιν αὐτὸς ἀπώλεσε, φάσκων 
ο : λ - 5 

πρᾶγμα Ἠηὑρηκέναι µέγα καὶ πολλοῦ ἄξιον. ὑπέσχετο 
ο . 

δὲ εἰρήνην ποιήσειν µήτε ὄμηρα δοὺς μήτε τὰ τείχη 
: λ Φ ο α 

καθελὼν μήτε τὰς ναῦς παραδούς ' ταῦτα δὲ εἶπεῖν 
9 9 Δ 3 9 / Ν 6 , 

μομὲν οὐδενὶ ἠθέλησεν, ἐκέλευσε δὲ αὐτῷ πιστεύειν. 

68. ΤΠε {οἱονίπρ ενεηί5 Ῥε- 190. 12.-- ὑπέσχετ: ΧΕεπΠΟΡΠΟΩ 
Ίοπςο ἰο ἴπο πιο (4ο Β.ο.) αἲἴετ 

ἴπε οοιηρ]είε τερδίοταίίοηπ οἱ {πε 

ἀεπΙοοίαοΥ, Ώεη {πε αἁπι]ηϊςίτα- 

Ώοι πας ραδ5εᾶ ποπ ΤΠΕΓΑΠεΠΟΘς 

απά ἴμα Πποάεταίε απὶςίοσταϊ5 Ι1Πίο 

πε Παπάς οἱ (Ιαορποτ απά οἴμοτ 

Ρορι]ατ Ἱεαάεί». ὉὈ πάει {πεί τηῖς- 
πιαπαρθιλεη{ί 68Ιπς {πε ἀϊςαςίει αἲ 

Αεσοδροίαπα, {πο 5ἶερε οἳ ἴπε 
οἵίγ, απά ἴπο ταΏηδασσεςδςία] αἲ- 

ἱεπηρίς ἴο οΡίαϊη ποπ ορατία 

ΙΙΟάΘΓαί6 ἴΘ6ίπης οί ρθαςθ. 1Π {παῖ 

ογἷςῖς ΤΠείαπΊεπες οΆπις {οΓΜαΓς 

αηΏά οΠεγεᾶ {ο 5ο {ο ΤΥ5δαηπάεΓ 
(6εε Ιπίτοά. Ρ. 37).--- αὐτός: ο/ 
Λὲς οτυ αεεογα. (ατεαί]νγ 5ἰτεηρίη- 

επεά ὮΥ τερείίοηπ (ἐπαναφορά, 
ΑΡΡ. ὃ σ7. 5) η ἀπώλεσε. --- 
μέγα, πολλοῦ ἄξιον: ΟἩ {μα συνω- 

γυµία, 5ε8 ΑΡΡ. ὃ 5δ. 2.--- ὑπέσχετο 
δέ: αἴἴεί α σεηετα] 5ίαϊεπιεηῖ (Ώετε 

Φάσκων . . . ἠὑρηκέναι) ἴΏε Ρῥαί- 
Πουίατ εχρ]απαίοη ἵ5 οΠεῃ 1Πίτο- 

ἀπσεά ὮΥγ α πειίταΙ δέ, ν]ϊοὮ Ίνα 
Ἰοδί αἱ αἀάνειςαῖναο {[οΐςο. ΤΠε 
Ἐηο]ίςση, απά δια] ἴπε (τεεξ, 

ΠΠΟΓΕ ]ορ]σαί1γ δες 6 {οΥ, α5 σὶν- 
ης ἴπο στουιπάς {οἵ {πε σεπεία 

ἰαίειηεηί. ΟΡ.οη γάρ εχρ[σαίνε, 

σαΥ5 (46. 2. 2. 14 Π.) ἴπαί (με 
ὈρατίαηΏς Ὠαά αἰγεαάν απποιηοσεςὰ 

ἴπε ἀοεδίγτασίοᾳ οἱ ἵεη δίαᾶία ος 

ἴῃε Τοης Ἰλα]]5 αδ.α οοπάΙΠοη οί 

ρ6αςε, απά ἴμαί υ]αί ΤΠείαπΊεΠες 

οΏεγεά {ο ἀο ας {ο ἀπά οιί ΠΟΠΙ 

ΓΥ5απάει υπείπει ἴπῖς να Ἱη- 

ἵεπάςεά α5ξ α ῥρτεΗπΙΙπαίγ ἴο ἴλε 
εηδ]ανειπεηί οἱ ἴλπε οί, οἵ οµπν 
85 ἃ πιθαης οἱ σιαταπίεείης {πεί 

[η Πα]. ορεάίεποςο {ο ἴπε οἵμεΓ 

ἴεγπις οἱ Ῥεασε. ΑΠοεί τεπιαἰη]ησ 

ἴητοςο πιοηίης νι Γ5απάετ Τε 

γείαγπεᾶᾷ {ο Αίπεης πίη ἴπε τε- 

Ροτί {παί ΤΥςαπάεί Ὠαά ΏΟ ΡΟΥΕΓ 

ἵω ἴῃμο πηαίίετ, αηπά ειαί Τὲ πιαςί Ῥο 

ἀείοιπι]ιπεά Ὦγ {πε σονείηπιεηί αἲ 
Ὀρατία. ΤΠΕΙΑΊΊΕΠΕΣ ἵα5 ἴλεῃ 

«οηί {ο ορασία Ὢ{ π]ης ο{Ώεῖς {ο 

περοίίαίε Ῥεᾶςθ. 1,Υδίας τερτεςοπίς 
αἲἱ πμ αξδ 0ηΠη6 Πιϊδδῖοη, αηπά αφ 

ἴωο ος οἱ ΤΓΠΘΓΑΠΙΕΠΕ5 αἱΟΠ6;: 

ἴπο Ὁγποίε Ιπηρίθδδίοη δίνει 15 ρΙΓ- 

Ροβδεἰγ ιης]εαάίῃς. ---- μήτε, μήτε: 

µή Ἰπςίεαά οἱ οὐ νη(Ὦ ἴπε Ῥατίι- 
οἱρίες Ώεσβιςε {Π6εγ ἀερεπά οἩἳὗ 

ποιήσειν, ἨΝΠΙΟΗ, 1 πεσανες, 
Νου]ά ἴακα µη. ἩἨΑ. το24 (1ᾳ5ί 
Ἠπε): {(ᾱ. 1496: Ἑ. 540. 2. Α 
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ε , 4 5» 9 ων , 4 Αα 3 

θθὑμεῖς δέ, ὢ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πραττούσης μὲν τῆς ἐν 

᾿Δρείῳ πάγῳ βουλῆς σωτήρια, ἀντιλεγόντων δὲ πολ- 
ο- ς 3 » 

λῶν Θηραμένει, εἰδότες δὲ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι ἄνθρωποι 

τῶν πολεμίων ἕνεκα τἀπόρρητα ποιοῦνται, ἐκεῖνος ὃ ἐν 
ων ε ο / » 1 / 3 α ο.) ἃ Ν τοῖς αὑτοῦ πολίταις οὐκ ἠθέλησεν εἰπειν ταῦθ ἃ πρὸς 
ν ό 3) 32 α ϱ 3 / 5 ων 

αοστοὺς πολεμίους έμελλεν ἐρεῖν, όμως ἐπετρέψατε αὐτῳ 
Α ΝΔ ΛΑ Ἆ « /ν ΄ 

πατρίδα καὶ παῖδας καὶ Ύυναϊκας Καὶ ὑμᾶς αὐτούς. 
Ὡ 9 ς Δ 

ποό δὲ ὧν μὲν ὑπέσχετο οὐδὲν ἔπραξεν, οὕτως δὲ ἐνετε- 
θύμητο ὡς χρὴ μικρὰν καὶ ἀσθενῆ γενέσθαι τὴν πόλιν, 

ρατεοῖρίε ίαΚκες µή (Α) νΊεη ΙΤ ἵ5 
εαινα]επί {ο α ΡΓοῖαθίς (115 1η- 

οἰαάες “ σεπετίο”) εΧΡΓΕΒΡΙΟΠΣ, 5ε8 
ΟΏ 256. 1). 9ο ἵῃ 12. ὅδ, 10. 20, 

[9.53, 25. 34. (Β) πε ἰὲ ἀερεπάς 
ΟΠ α ναιρ ΨΠΙΟἩ Ἠαδ μή οἵ ποιά 
Ώανα ἵὲ 1 ποσα(ίνεά. 9ο 1η 10. 

33, 10. 37, 19. 51, 24. 1δ, 24. 26, 
δει ᾱ ο5. ου. λε Τ69. 

6ο. « 

πραττούσης μὲν... βούλῆς 

ἀντιλεγόντων δὲ πολλῶν 

Γοὶ μὲν ἄλλοι... 
εἰδότες δὲ ὅτι , ᾿ 

(ἐκεῖνος δε... 

} 

| 
' 

ὑμεῖς . . . ἐπετρέψατε. | 

ΤΠε π5ε οί μέν . . . δέ. . . δέ ϊδ 
ἀπε ἴο {με {αοῖ ἐἶναί νΕῖ]ε εἰδότες 
ἵ ποί οουγε]αξῖνα 1Π ΓΟΤΠΩ υὮ {πε 

Ώνο οἴπει ρατιοῖρί65, 1 15 Ἰπ 

Πποισηί. Με απά οἰπιί]ατ οοι- 

αίγΙΟΠοΏ 1η 1Ο. 23, 10. 26, 25. 31. 

--- σωτήρια: ὙἨ6δ Ὠάνε πο οἴΠεί 

Κηον]εάσε οἱ {λες Πθαδιί6ς. 
Οτάπατῖ]γ πο Ατεορασας Ἰαςά πο 
Πατὶςα]οίίοη ἵπ ρομίῖσα] οἵ τη τατγ 

αΠαΙσς, Ῥαέ {ες οτἷδῖδ ἵας 5ο 

ἑχίτεπη6, Ἰηνο]νίηςρ {πε νετ εκ- 

Ιφίοεηος οἱ ἴπα οἱγ, {αι οχίΓαοί- 

αἴπατγ αοθοη ὮΥ ἴπε Ατεοραρι5 
 ποί υπ]κε]γ. --- ἀντιλεγόντων : 

566 Ιηίτοά. )Ρ. 37. --- τἀπόρρητα 

ποιοῦνται : ὤἐέεφ οἷαίε οεζεί. ---- 

αὐτῷ: οἱπ {πο ΠΓ5ί πηὶςσίοη, {λπαί 

{ο 1Υ5αηάετ, ΤΠοτβίηεπες υψεηπί 

αἶοπε, Ῥαΐ Ὠαά πο αιἰΏοτΙ{γ {ο Πε- 
φοµαΐε; ο, ἴε 5εοοπἀ, Ἡε Παά 

αὐ{Ποπίγ, Ῥαΐ 1 ἵαςδ 5θπἈατεά νΙ{Ώ 

ηἶης {6ον/-απω αξδδαάοῖς. 1,δίας 

ΡΙΤΡΟΡΕΙΥ ταορτεδεηίς 1 αξ τεδίίης 

επϊτα]γ πἰίΏ Πϊπῃ. --- γυναῖκας: ἴἶα 

ατίϊο]ε ἵς ο"εη οπτϊείεά νΠ{Ὦ νυοτᾶς 

οἱ {απ]1γ τε]αΙοηςΏίρ (ἀεβπϊῖίς ΌΥ 
τΠεῖτ ο {0{08), εδρεοία]Ιγ ππετα 

5ενετα] ατα Ἰο]ηεά: ορ. ἴπε Έτς. 

οπηϊσθῖοη οἱ {Πε Ῥοβξεςβ5ῖνε ΡΙΟ- 

Ώοιη η [16 Φ54ΠΙ6 Θ6ΧΡΓΕΡΦΙΟΠΣ: 

ΡοΐἩ Ἱαησιασες εχίεπά ἴλε οοἩη- 
5ίτισίῖοη {ο /{αἴπογ]απά.) 

7ο. οὕτως ἐνετεθύμητο: ᾖεέ συας 

5ο εουζερᾶ; ἴΏε Ρίαρ. {ο εχρίες5 

τηθη(α] αἰΠίαάε νΊετε ἴπε 1ΠΠρέ. 

που] εχρτεςς ππεπία| αοί]οπ. ϐΟΡ. 
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ϱ ν. 3 Ν ή 3 ζω) , 9 / 

ωστε περι ων οὐδεὶς πωποτεουτετων πολεμίων ἐμνήσθη 

ο, ω Φ κά Αρ. (5 ε ων) » [ο 

43ἼοΟύτε των πολιτων λπισε, ταῦθ υμας επεισε πρᾶξαι, 

οὐχ ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἀναγκαζόμενος, ἀλλ αὐτὸς 
3 ’ 3 / ω ων Ν , 

ἐκείνοις ἐπαγγελλόμενος, του τε Πειραιῶς τα τείχη 
Αα Ἆ Ν 4 ’ .. ο) ων 

περιελειν και την υπαρχουσαν πολιτείαν καταλῦσαι, εὖ 

ον 2 ῳ ΔΝ .. 

Τιταχεῖαν παρ αὐτοῦ τὴν τυµωρίαν κομιεῖσθε. 

Ὅη καταπεφρόνηκεν ὃ δ4.---ἤλπισε: 

ἐλπίζω Ὠας φἰπ]οί]γ οπΙγ μα ΙἸάεα 
οἳ εχρεοίαῖοι: Ίορε (15 δια] 

{οτοῬ) ΟΥ {6αί ἶ5 ἀείεγπι]ηεά ὮΥ ἴ]ια 

οοηί{εχί. ---ἔπεισε: 2.έ. 1Ώ ἴ]λε α55Ε1- 

Ρἱγ ννπῖςο) τεσεῖνες απά αοίεᾷ αροηι 

ἔμε τεροτί οἱ ἴπα {εη απιραξςδαἄοἵς 

οἩ {πο ἆαγ αἴει ἰπεῖτ τεῖατη 
(Χετ. {76/. 2. 2. 22). --- αὐτός: ἃἂ5 

ΙῃΠ ὃ 68. --- Πειραιῶς: {Πε ἀειππαπά 

τηΔά6 οἩἳ {με ΠΥς5ί 6ΠΊΡΑΦΞΥ Ίνας {ΟΙ 

ἴπα ἀεσίτασιοη οἱ ἵεη 5ίααῖα οἱ {πε 

Τοπς Ἠψαὶς. ΤΠπο πεν ἀεπιαπὰά 

ας ΡΤΓΟΡΑΡΙΥ οαυδεά ἵπ ρατὶ ὮΥ 

εχαδρεΓα{ίοη αἲ ἴπε ςἴαρρογη τε- 

Πιδα] οἱ ΑίΠεης ἴο αοοερί ΙΠεΧ- 

ρεσείεᾶΙγ ιω]]ά {6ΓΠ15, αηά Ιπ ρατί 

Ῥν ορατία Επάϊ(πο 15 πεοεβςατγ 

ἵΟ οοπηρτοπηϊδα ΥΠ 5ΟΙ16 οἱ ἨεΓ 

ΟΏ Ιεαίησ αἱ1ε5, Υο ἀεπιαπάεά 

ἴπε απηϊμΙ]αΠοπ οἱ ἴπε οἱ(γ. --- 

-- πολιτεαν καταλῦσαι: Ἱ 15 

αἱπιοδί ορτίαῖϊη {παῖί ἴπε ο«παησε 

οἳ σονετηπιεπί ἵα5 αθτεεά αροΏ 

Ῥείκπεεπ ορατία απά Τπεταίπεπες 

αηΏά Πὶς Είοπάς Ῥείοτε ἴπε 5ΙΓ- 

τοηάετ: Ραΐί 1 ἶς ποί Ικείγ {παί 1έ 

ἵας οη6 οἱ {μα {ογπιαὶ οοπάἰῆοης 

9 9 ϱ 3 Ἆ ον Ωω 9 / 3 ΄ 

«αι εἰδὼς ὅτι, εἰ μὴ πασῶν τῶν ἐλπίδων ἀποστερήσεσθε, 
λ . 

και Το 

οἱ ρεαος οΡεΠΙγ Ρίοροδεά {ο {πα 

ΡθορΙιο απά ταΏΠπεά Ὦυ ἴπεπι. 1 

5 ποῖ Ἱπο]αάεά ἵη {ως {Θ6ΓΠ5 σἴνεη 

Ῥν Κεπορμοτ (21600. 2. 2. 20) απά 

Απάοοϊάςς (3. 12). Απβὶοί]ε 
(13ε52. «4{ῇ. 34. 3) τερατάς 1 5 

οπ6 οἳ {λα ααίμαὶ οοπάίοης;: 5ο 
Πιοᾶοτας (14. 3.2). ΤΠε εχρτες- 
οἵοη οί 1δίας Πἰπιδειί Ίπ 13. 14 

ὀνόματι μὲν εἰρήνην λεγομένην, τῷ 
ὃ ἔργῳ τὴν δήµοκρατίαν καταλιυο- 
µένην Ἱππρ]ες ἴλαί ἴΠε «Ώαησε οἱ 
σονοτηπιθηί νύα5 ποῖ 1Π ἴπε /20111- 

Παζ Ίθιπις οἱ Ῥρεαςθ. --- ἀποστερή- 

σεσθε: νοῖσθ, ΗΑ. 496: (α. 12489: 

Ὦ. σιή-ις5; (αἰ. 393. --- τιµωρίαν: 

Τγδίας ἶ5 οἰαἰπιίπς {ἴπαί Γπεταπι- 

επες 5οασΏί {ο ἀθδίτογ {με Ἱπάε- 
Ρεηάεηοε οἱ {πε οἱ {οπη {6αΙ {αί 

Ἡ 1ο ρεορ]ε 5Πμοιυ]ά Ρε 1εΗ Πεε ἴο 

αοί ἰλποαῖγ Ῥιεαδιτε, ἴπεγ ποιά 

ἸηΠ]οί εχίτειε ριπ]ςΏιηεπί αροΏ 

Επ. Βαὲ ρυπίσμιπεηί {οΓ μηαί 2 

'Ἠο γας ιιπάεί ηο ασοαδαΏΠοη αηΏᾶ 

ἵΏη πο ἆαπσετ. [η ἴπο ρεγῖοᾶ 1πῃ- 
πιθ(1α{εἰγ α{ίετ ἴῑε {11 οἱ ἴπε Έοις 

Ἠιπάτεά, π]εη 5ο1ης6 οἱ Πὶ5 οο|- 

Ίεασιες Ίετε εχεοιίεά απάἆ οἴΏεις 
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ο ο” ν ὃ : ὃ , 9 / » Ν 

τελευταιον. ω αν ρες ικασται» ου προΤτερον ειασε την 

3 λ / ΄ θ νά ς ε λ ιά ς » ὃὉ / 

ΕΚΚΛΥὐσΙαΝ Ύενεσ αυ εῶ5 ο ὠμο ογΊημενος ν”π εκεινων 

Χ 3 ω) « 3 5 Αα 3 ό . / 

καιρὸς ἐπιμελῶς ὑπ αὐτοῦ ἐτηρήθη, καὶ µετεπέµψατο 

9 μὲν τὰς μετὰ Λυσάνδρου ναῦς ἐκ Σάμου, ἐπεδήμησε δὲ 
Ἰοτὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον. τότε δὲ τούτων ὑπαρ- 

Ραπΐδηεᾶ, Ἡςα τεἰαϊηθεά ἴο οοπῇ- 

ἀεηοε οἱ {ο ρεορίθ απά Ίᾶς {οἵ α 

πιο αἲ ἴΏε Ἠεαά οἱ ἴπε πε’ αα- 

πηηϊςίταίσοητ. ἴπ ιο Υθαατς Ί]παί 

{ο11οιγεά (419-494), πει {πε ϱΧ- 

ἴτεπιο «επιοσίαςὗ Ὠδά τείαΓπεᾶ {ο 

ἴωπα {α]]ε5δί Ρονο6τ, 5611 πο αἰίας]ς 

Ίά5 πιαάε 4ροηπ Πίπ. Παά πε 

Ῥεεπ αδ]ε {ο 5εοι{ε πιοάεταίε {δίηως 
{ΠοΊΏ ρατία, θε γοιά Πανε Ῥεεῃ 

ἴπο πηοδῖ ρορυ]ατ ΏιαὮ 1η ἴπε οἱίγ. 
7π. ἐκκλησίαν: 1.,γδίας, Μανίης 

ΦΏΟΝΠ {ἴπαί ΤΠείαιιαεπες οαττιεά 

ἴπε Ρρτοροβδ]οη {οί 5ΓεΠάεί 1η 

{πα αδδεπαὈΙγ οἩ {μα ἆαγ αἴἴτετ Π]5 

ταίατΏ ΟΠ ορατία, ἴΙΤΏ5 ΠΟΥ {ο 

ἴπα ἀϊδοιδδίοη οἱ Πΐ5 εβοτίς ἵη ἃ 

]αΐειγ αδδεπηΏΙγ, οα]]εά {ο ἀῑδειδς 

α οΏαησαο οἳ φονεγηππεηί. Πε 
εχρεοίς ῆϊ5 Πεατετς {ο απάειδίαηα 

ὉΥ {νε Ψοτάς τὸ τελευταῖον ἴμαί Ώε 
5 ρᾳδδίησ {ο ἴλπὶς ΙαΐεΓ απἀ Ππαί 

αοῖ. Το Ἱθαγείς {απη]]αί νη{Ώ {πε 

ενεηίς, 1655 ἴπαη {ο 7εαί5 Ρα5ί, 

εή5 Ίνας Ῥτοβαβ]Υ οἶεατ; ὈΥ ας ἴπε 

γνοτάς τὴν ἐκκλησίαν αἴε ΙαΡίε αἲ 
Πτοί {ο Ρε απάετείοοά ας τείειτίης 
{ο {Πε α5δεπιΡΙΥ οἱ ΝΠΙοὮ Ίε Ὠαβ 

]αδί Ῥεεη δρεακίης; Ραΐ δίχ ἥπεβ 
Ρε]οιυ Τε Πλα]κες α]] οἶεατ ΟΥ αἀάϊπρ 
ινε Ῥίήταςδε περὶ τῆς πολιτείας. 

Τηϊς οχρ]οίῖ κἰαϊεπιεπί 5Ώου]ά 

αοαυ1ΐ 1 Υδίας οί {Ώε οπαίρε Ρτουφηί 

ὮΥ τεοοπί οπῖο (ορ. ΜεγΥετ, 

(σετεᾖ. αι 4Μεγίβιήμῃς ΙΝ. 666): 

ἴΠαί ηε ἶ5 ριτροςδε]γ οοπ{αδίης {Πε 

ΝΟ Α8δΕΠΙΡΙΙ68. ---οὐ πρότερον... 

ἕως: {πε ογ6ίηπατγ οοηβίταςί]οη. 15 

εἴίμει οὗ πρότερον . . . πρίν Οἵ οὗ 
. έως; Ἡετα ἰπε νο αἴθ ΟΟΠΙ- 

Ρ]πεᾶ, ας ἵπ 25. 26. --- ἐκείνων : ἴΏε 

ΩΡαΓί8Ης. --- ἐκ Σάμου: 566 (Πο. 

ΑΡΡ. Ὀϊοάοίις 5αγ5 (14. 3. 4-5) 

ἴπαί Τμδαπάες Ἰαά Ἰαδί {ἴακεη 

Ο8ΠΙΟ5 απά {παί Ὡς σαπ1ς {ο ἴπε 

Ῥίταεις υ{ῃ Του ςΠῖρ5. Ῥαΐ Χεπο- 

ῬποὮυ (1Π6ὐ0. 2. 3. 7) 53Υ5 ἴλαί ΟἩἨ 

ἴΏθ 5ατγεηάεΓ οἱ Φ8ΠΠΟ5 Τ,γ5απάεΓ 

ἀϊδςο]νοαά {με Τ,αοεάαεπιοπ]αἩ Ποθεῖ, 

αηπά σἶνος ἴπο ΙΠΙρΓεΡΞΙοη ἰπαί πε 

σα1]εᾷ ἀϊγεοίῖγ Ποπι ΦαΠ1ο5 ΠοΙηθ. 

Πε 15 ρτοβραβἰε ἴπεῃπ Ίἴπαί Π]5 ν]δέ 

{ο ΑίΠεῃπς πας ἁαπης {πα 5ἱερε οἱ 
Φ4ΠΠΟ5, ΨΙΓΏ οΠΙΥ α ρατί οἱ 5. 

Ποοί, απάἆ {λαί Ἱς τείατηθεά {ο 

Φα1ηο5 {ο οοπιρ]είε ἴπε 5ἶεΡ6. --- 

τὸ στρατόπεδον: {Πε ατρο Ρε]ο- 

Ροηπθβίαη ΑΓΠΙΥ ΝΠΙΟὮ Ραι5δαΏΙᾶς 

Ρτουρ]Ώί 1ρ {ο ΑίΠεης αΠεί Αερο5- 
Ροίαπαῖ, απά ΠΙΟΣ 6Πποβπηρεά 1Π 

Πιο ΑοαάσΠιΥ ΠΤΙ Ασὶςὶς {ΓΟΟΡΒ 

{οι Ώεοεί]εα, Ψᾶ5 50ος ἀἰδηιδδεά, 
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, Ν , ή ὃ ἡ ’ 8 

χόντων, καὶ παρόντος Λυσάνόορου καὶ Φιλοχάρους καὶ 
/ λ ο / λ 3 / 3 ΄ 

Μιλτιάδου, περὶ τῆς πολιτείας τὴν ἐκκλησίαν ἐποίουν, 
ο , ς 9 ω) ὃ Ν 3 Α δὲ ὃ 

ινα μητε ρητωρ αντοις μη εις εναντιοιτο μὴ ς υ” 

ἴδσθε, ἀλλὰ τἀκείνοις δοκοῦντα ψηφίσαισθε. 

ο] ε ω λ λ ω) / ” ϱ 

μα απειλοῖτο υμεῖς τε μὴ τὰ τῇ πὀλει συμφέροντα έλοι- 
Ν 

ἀναστας 
ΔΝ ΄ 3 / ε Αν κό 3 ή 

δὲ Θηραμένης ἐκέλευσεν ὑμᾶς τριάκοντα ἀνδράσιν 
3 Αρ ΝΔ / λ ων) ων Δ 

ἐπιτρέψαι τὴν πόλιν και τῇ πολιτείᾳ χρῆσθαι ην Δρα- 
/ 3 ή 

κοντίδης ἀπέφαινεν. 

1 Υδαπάετ Ὀεῖης ]ε[ί {ο σαἵΤΥ οἩ τε 

υπίει 5ίεσε ΜΙ{Ώ Ὠὶς Βεοί (Ώ]1οάος. 
13. 107. 3): Ῥαΐ α ορατίαι Ἰαπά 

{οτος Ρρτοβαδίγ τεπιαϊπεά {ο ϱο- 

ορεταίε υηίαῃ 15απάες, απά ενεη 

αἴίοτ ἴμς 5αττεηάετ 15 νου] παῖι- 

ΤαΙ1Υ Ῥε τοίαϊπεά 411 {πε Αίπεπίαης 
πα οοιηρ]είεά {πε 5Ηρα]αίεά ἆε- 

οἰταοίίοτ οἱ ἰαῖγ /α]]5, ἴἶιο ποτ 

οἱ 5ενετα| πιοηίηΏς. 

7ο. ὑπαρχόντων: {0ἵ068, 586 ΟΠ 

ὑπάρχει ὃ 23.--- Φιλοχάρους, Μιλ- 

τιάδου: {Ώθ ηαΏ]θς ατα ΑίΠο; 6 

σαι οΏΙΥ οοπ]εοίπτε {αί ἴογ Ίετε 

Ρτοιηϊπεπί ππεη οἱ {πο οἱἱσατοβμ]σα] 

Ραίγ. --- ἐποίουν: ἴεηδε, 5εε ΟἨ 

ἐβάδιζον ὃ δ.---ῥήτωρ: ἴἶ]α ΤΘΕΓΠΙ 
{ος οπε Νο αἀάτεςςος {πε ρορίἱαί 

αβθεπηΏ]γ. ΈΤΠοε ῥήτωρ ΤΙΔΥ οΟἵ 
ΠΙΑΥ πο Ώανο {πε {εεμηῖσα] {Γα1Π- 

ἴησ οΓ{πετῃείοτιοίαης. ΤηΏε ΡοΝεί 

Ροβδεςςαεᾶ ὮΥ οπα Πο οο]ά π]ονθ 

ἴπε α5δειιΡΙγ {εηάαεά ἴο ἀενείορ ἃ 

οἶαςς οἱ ρτο[εδείοπα] ῥήτορες.--- 
τε: οοιτε]αίῖνε νή{Ὦ μήτε, αηά ε5εςα 
ἱηδίεαά οἱ α 5εοοπά μήτε, 5ο ἴλιαί 
Ι{ πιαΥ οοπηεοί {πο ρτθοεάίωσ ΙΕ 

ΙΥΡΙΑς --- 8 

ς ων) δ᾽ ϱ .. ο ὃ / 
υμεις ομως καυν ουτω ιακει- 

Ροΐ]ι {Πε περα!ἴῖνε ἕλοισθε απά ἴ]ε 
Ροδῖΐνε ψηφίσαισθε, --- 

( ἐναντιοῖτο 

[μήτε ῥήτωρ{ ΄ μηδὲ 
[ διαπειλοῖτο 
{ μὴ ἕλοισθε 

[ ὑμεῖς τε 4 ἀλλὰ 
[ ψηφίσαισθε 

73. Δρακοντίδης: οοπἩΓπιοά ΡΥ 

Αιςί. {εΦ. «Ι{ᾷ. 34. 3. Ἡε Νας 
αρροϊηῖεά οηως οἳ {πο ΤΗΙΤΙΥ. --- 

ἴπε νοτά ποιά Ῥοα 

η5δεᾷ ρτορετίγ οἱ ἴπε ραρΗσαίοη 

οἱ α 5οπεπιο οἱ σονετηιηεπί ὮΥ α 
Ιαηγσῖνετ, οἱ οἱ {πα ἑτεροτί) οἳ α 

οοΙηΠη]ςδῖοηπ αρροϊπίεά {ο Παπιε 

Ιανς; Τ5δὶας αδες 1{ υἩ πε 5αἴ- 

σαδίΐο Ἱπιρῃσοαίου {ἴπαί ἰῑπίς ἵνας 

ποί α Ρτοροβδϊᾶοη {ΟΥ {Πε ΡρεοΡρ]ε {ο 

ἀϊδοιαδς. Όιξ α τεαάγ-πιαάθ 5οΏθιηθ 
τηταςε αροΏπ {παεπ. ΤΠετε 5 πο 

τοα] Ιποοπβϊςδίοπογ Ῥοαίψεεη ἴ]α 

φἰαίειπεπί οἱ Εωδίας αι Ὠτασοι- 

Ὠάες Ρτεξεπίεά α {ΟΓΠΙ ΟΓ σονεΓΠ- 
ΠηΘηί (πολιτείαν ἀπέφαινεν) απά 
ἴπαί οἱ Μεπορβοη (Πε. 2.34. 11) 

ἴλαί {πε ΄ΓΠϊτίγ ποιο αρροϊπίεά {ο 

ἵνα 

ἀπέφαινεν : 



ΤΤ4 ΛΥΣΙΟΥ 

µενοι ἐθορυβεῖτε ὡς οὐ ποιήσοντες ταῦτα ' ἐγιγνώσκετε 
ΔΝ ϱ λ ’ ο. ιά 3 3 4 ” ε ϱ 

4σογὰρ ὅτι περὶ δουλείας καὶ ἐλευθερίας ἐν ἐκείνῃ τῇ ημέρα 

τ4 ἠκκλησιάζετε. Θηραμένης δέ, ὢ ἄνδρες δικασταἰ, (καὶ 
Αα. , Α 9 

τούτων ὑμᾶς αὐτοὺς μάρτυρας παρέξοµαι) εἶπεν ὅτι 
οὐδὲν αὐτῷ µέλοι τοῦ ὑμετέρου θορύβου, ἐπειδὴ πολ- 

3 ΄ 6 

λοὺς μὲν ᾿Αθηναίων εἰδείη τοὺς τα ὅμοια πράττοντας 

45 αὐτῷ, δοκοῦντα δὲ Λυσάνδρῳ καὶ Λακεδαιμονίοις λέγοι. 

μετ᾽ ἐκεῖνον δὲ Λύσανδρος ἀναστὰς ἄλλα τε πολλὰ εἶπε 
9 ο / ς να . ο » λ 

και οτι παρασπόνδους υμας εχοιυ και οτι ου περι πολι- 

, ε ν 9 9 Ν ή 9 9 , η] 
τείας ὑμιν ἔσται ἀλλα περι σωτηρίας, εἶ μὴ ποιήσεθ 

ἤδ ὰ Θηραμένης κελεύει. 
ῳ 2 3 ων 3 ΄ ϱ 

τῶν δ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὅσοι 

46ο ἄνδρες ἀγαθοὶ ἦσαν, γνόντες τὴν παρασκευὴν καὶ Τὴν 
α / ῳ ἀνάγκην, οἱ μὲν αὐτοῦ µένοντες ἡσυχίαν ἦγον, οἱ δὲ 

κά ο ο , ο) 
ὤχοντο ἀπιόντες, τοῦτο γοῦν σφίσιν αὐτοῖς συνειδότες, 

Παπ ἃ οοηβδ(αίοη (συγγράψαι 
γόµους). Ὀταεοπίάε» ἀοαρίεςς 
Ῥγεξδεπίεά {πε σεηεταΙ ῬίαἩ, απά 
Όνε ΤΗΙτίγ ννετο οἳἼοδεη {ο ἀταίί ἃ 

οοηςΗίαῄοη υῖο 5Που]ά οαἵτΥ 

{ οαῖ ἵη ἀείαΙ|. ---ὡς: {οΓ {πο δια] 

{οτοε οἳ ὡς ΙΙΙ α Ρατίο. 566 ΟἩἨ 

16. δ. Ῥιαϊ 5οπιείπηςθς, α5 Ἠετε 

αηΏά ἵηπ δ 90 απά 32. 23, Ἱΐ σἶνες ἴο 

ἴἩε ρατίο. ΠΘαΣΙΥ {πε 5ατηο {οτοε 

οἱ Ἰπά. ἀῑςξο. ΙΠΙοἩ ὡς 5ο οΠεη 
σῖνες {ο ἴμε Ἱπάϊο. ἩἨΑ. ο78δ: «α. 
15603. 1: Β. 66ι Ν. 4: (αἱ. 5οἡ: 

άαΜΤ.οΙο.---ἠκκλησιάζετε: {οἵ {πε 

{οτΏ οἱ αἀσπιεηί 5εε (Πιτ. Νοίθ. 

ΤΠε αἀἁάϊάοη οἱ ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρα 
πας 1εὰ εαϊίοις {ο {ια τε]εοίῖοι οἱ 

ἐκκλησιάζετε, ἴπε Μ5ς. τεαᾶῖπς 
(ρτεδεπί, Ώοίπλα!| Ἱπά. ἀῑδο. οοη- 

σίτοοη). Έοτ ἴλε τατε Ιπιρί. 

5εο (ΜΤ. 674. 2: ΗΠΑ. ο26: {α. 

1450. 1. 

74. πολλούς: επρ]αίίο Ρτες- 

ομίθ οἱ τοὺς πράττοντας. --παρα- 

σπόνδους: Γἱοάοτας (14. 3. ϐ) απἀ 

Ῥ]αίατοὮ (/Φ9αμάε 15) 54Υ ἴ]αί 

ἴπε ΑἰΠεηίαη5 Ἠαᾶ πο οοπιρ]είεά 

ἴπε ἀεπιο[Ώοἢ οΓ {πεί ἵγα]]5 υπ τπιη 

ἴπς αρροϊπίεἁ Ώπῃιο. ---ἔσται .. . 

ποιήσεθ .. . κελεύει: {οΓ πιοοά 5εε 

Οπι. Νοίθε απἆ οἨη ἀφήσουσιν ἃ 35. 
75. Ὑνόντε: Ἱηπρίεβδςῖνε α0Γ., 

866 ΟΠ µετέσχον 16. 3.--- αὐτοῦ: 

{Πο αἄνετο. -- ῴχοντο ἀπιόντες : 

ᾠχοντο, τυέγὲ 6076, 15 Ώιοτε 501]- 
ΠΙΑΥΥ ἴλμαπ ἀπῆλθον; ὤχοντο ἄπι- 
όντες ἶς ΠΙΟΙΘ 5ΙΤΩΤΠΑΣΤΥ 5111, συέέ 
οζγαξρᾖέ ο{). 



ΚΑΤΑ ΒΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙΙ 74-17 τ15 

ὅτι οὐδὲν κακὸν τῇ πόλει ἐψηφίσαντο ' ὀλίγοι δέ τινες 
Ν ΔΝ λ Ω / λ ΄ 

46: και πονηροι και κακως βουλευόμενοι τὰ προσταχθέντα 

16 ἐχειροτόνησαν. παρήγγελτο γὰρ αὐτοῖς δέκα μὲν οὓς 
Θηραμένης ἀπέδειξε χειροτονῆσαι, δέκα δὲ οὓς οἱ καθε- 

η ’ , » 3 α , 
στΊκοτες ἔφοροιυ κελεύοιεν, δέκα ὃ εκ των παρογντωγ ᾿ 

ϱ Ν χ 6 / 9 ρ ς, ΔΝ 9 ε - 

ουτω Ύαρ ΤΗΝ υμετεραν ἀσθένειαν έεωρων και ΤΗΝ αυτων 

Ἰχλοντα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πραχθήσεσθαι. 

, ».) φ / κ Δ , 
469 δύναμιν γΠΙσΤάαΥΤΟ) ωστε προτερον ἤδεσαν τα μέλ- 

α λ » 
ταντα δὲ ουκ 

9 ν - . 5 . 5 ι , λ ν΄ ς 9 
ἐμοὶ δεῖ πιστευσαι, ἀλλὰ ἐκείνῳ᾽ πάντα γὰρ τὰ ὑπ 
9 Α ϱ) , ’ Αα Αα 9 , » 

ἐμοῦ εἰρημένα ἐν τῇ βουλῃ ἀπολογούμενος έλεγεν; 

76. ΤΏε «οπειπιε ας οατγεά 

ουί ὮΌΥ ππεαης οἱ {πε ρο]ῖσαΙ 1ηᾶ- 
ομίπετγ ἀεςοτρεά ἵπ ἀείαι] ἵη 

ὃ 44.--- δέκα: Ἱ ἶ5 ονἰάεπί ἴλαί 

(πε Ῥοατά οἱ ΤΗϊτίγ ἵπας ἴΏε τε- 

συ]{ οἱ α απ]οΏ Ῥείθεη ἴῃθ αγἱ5ίο- 

οτα(ῖς οἶαῦ εἰεπιεηπί τεργεδεηίεά ὮΥ 
Οπήα5 απά ἴωθ Ἰηοάθγαίθ αγις5ίο- 

οταί5 ]εά Ὦυ ΤΏθταπιεπθς, ΜΗ{ΓΠ {μα 

αἀάϊᾶοι οἱ α ἰπ]τά στοιρ ἴο σῖνε 
ηοιηῖπα] τερτεδεπίαίίοπ ἵο ἴπε 

ἀεπιοοταίίο Ίηᾶςςες (αρ. Απδίοί]ες 

εχρ]οίξ φἰαίεπιεηί α5 {ο {πε νο 

ατὶς(οοταϊῖο στοΆΡρς, ές. «ή. 

34. 3).. Τπεταπιεηθς 5 αἲ Πτςί 

Πιο ίοηρεσί πιαὮ 1Π Ίπε ΤῬΡἱοῖ 

Ῥεοαυςε οἱ Πῖ5 ρεί5οπα] οοππεοίῖοη 

ΨΙίῃ Τγςαπάετ. ΤΠϊς5 οοπιρτοπηῖδε 

η {πε {οτπιαίοη οἱ {Πο πε αᾱ- 

πιϊηϊςίταΠοη εχρἰαῖης {πα .{αοί οἱ 
ἴπς αἰπιοδί Ἱππιεάϊαία οιίρίεακ 

οἱ ἀϊδεεηδίοη ψ{ΠῖΏ 15 οὔη Γαη]ςς. 

---- ἀπέδειζε . Τηο- 

Τ4Ίπ6Ώς5 Ἠαά ἀἁοαδί]εςς ἀεξίσπαίεα 

.. κελεύοιεν : 

Πΐ5 {εη οαπάἰἀαίος Ὀείοτα {πε ῥί6- 

Ππηϊπατγ οἶάο πιεείίηςσς Ίπεγε Ἠε]ς ; 

αἲ ἴλεςε πιεείησς {Πε αἀῑδίτιοί 

Ιεαάεις αΡΡεαΙ {ο Ώανε σα]α {ο {λε 
ΙΠΘΠΙΡΕΙς, Παπηῖηςσ {Μο στοιρς οί 

{δη Ίηπθη θαοἩ., «6 Ψοίο {οτ ἴπεςα 

ίεη πι οι ΤΠείαππεηες ας 

ἀεδισηαίεά (ἀπέδειξε), απά {οτ ἔἶε 
{[οἱἱονΊπς ἴεη νΝΏοπα οἱ οΕ1είς, {πο 

ἘΡΠοΙ5, οτἀετ γοι (κελεύουσιν) 
{ο νοίο {οΓ.  ἀπέδειξε Τ6ΙπαΊη5 

πησβαησαᾶ αοοοτάῖης {ο ἴπε Τεσι- 

Ιατ Ργϊηοῖρίιε Ὠιαί ἀερεπάεηπί οεε- 

ο/047γ ἴεηςες οἱ {με Ιπάϊοαίνε ἆο 

ποί Ῥεσοιπε οί. ἵπ ἶπά. ἀῑξδο., ΠΑ. 

935 Ώ, ο; {α. 1497. 2, 1499: Ἑ. 675. 
1.4: ΞΜΤ. 6δο. 3, ορ. 6ο5 1, Ἰα5ί 

Ρ8ΓασγαΡρῃ. ---- ἐκ τῶν παρόντων: 2.6. 

{ΓΟΠῃ ἴμο οἰέίσεης αἲ Ίαΐσα; ἃ ΠΊεΙε 

Ργείεηςα οἱ τερτεδεηίαίίοη οἱ ἴπε 

Ρορυ]αί Ῥοάγ. 
77. ἀπολογούμενος: Χεπορποηῃ 

(εἰ. 2. 3. 35-49) 5]νες αἲ 50ΙΠεΕ 

ΙεησίἩ ἴῑς 5ρεεςῖ οἱ ΤΠΕΓΑΠεΕΠΕΡ 



ΤΙό ΛΥΣΙΟΥ' 

[ο] 6 5 

ὀνειδίζων μὲν τοῖς φεύγουσιν, ὅτι δι αὐτὸν κατέλθουεν, 

οὐδὲν φροντιζόντων Λακεδαιμονίων, ὀνειδίζων δὲ τοις τῆς 
ς ω / Ἀ, 

475 πολιτείας µετέχουσιν, ὅτι πάντων τῶν πεπραγμένων τοις 
3 / / ε 2 3 ω) » Ἀ » / 

ειρηµενου» τροποις υπ εμου αυτος αιτιος γέεγενγμενος 

, , λα ) .». ” ν . 5 . 
τοιουτων τυγχανοῦ πολλας πιστεις αντοι» εργῷ εοω 

Ἰβκὼς καὶ παρ᾽ ἐκείνων ὀρκους εἰληφώς. 
ἃ 

καὶ τοσούτων 
ο 8 9 - Ν Α΄ Ν ὴ 

καὶ ἑτέρων κακῶν καὶ αἰσχρῶν καὶ πάλαι καὶ νεωστι 
ων ΄ 4θοκαὶ μικρῶν καὶ μεγάλων αἰτίου γεγενηµένου τολµήσου- 

3 π Ἂ 

σιν αὑτοὺς φίλους ὄντας ἀποφαίνειν, οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν 
3 / ιά 9 2 6 λ ο ε Αν ἀποθανόντος Θηραμένους ἀλλ ὑπὲρ τῆς αυτοῦ πονη- 

ΨΠεη αοοιςεά Ὦγν Οίας Ῥείοτε 
ἴπε Φεηαίε; ας Ἱ ἶ5 ῬτοραρΙγ 

Χεπορ]οτ5 ΟΝΏ ἀείεπςσα οἱ Εὶ5 

{ΟΓΠΙΟΥ ραΓίΥ οὐίεί ταίπεῖ ἴπαπ α 

Πετα] τεροτί οἱ ἴπε 5Ρρεεςμ ἆε- 

Ἡνετεά. ΈΤ]ετε ἶ5 ἵπ Ἱῖ ηο Τεί6Ι- 

εησο {ο {πα ροϊηῖς υ/π]οα Τγδῖας 
ΙΠΘΠΠΟΏΞ Πςθί6. --- ὀνειδίζων, Όὄνει- 

δίων: οἨ {Πε ἐπαναφορά 5εε ΑΡΡ. 

5 57. 5.---δι αὐτόν: Ζεν αα {171 

ο {ᾖαμά Το {εἴγ 7Εί1. Ὀεε ΟἨ 

ξ ὅ7. --- κατέλθοιε: 5εε ποίε Ο0Ἠ 

Κριτίας ὃ 43. Τῃε τείατη οἱ τε 

απ]δίοσταίς Υπο Ἰαᾶ Ῥεεῦ Ῥαπίδβεςα 

αίτει ἴπε ονειίμτον οἱ ἴπε Ἐοις 

Ἠιπάτεά ναςδ οπε οἳ ἴῃμο Ίετης 

ος λε ρθαςο ΜΠΙοα ΤΠεταιπεηες 

απαᾶ Ὠϊς {ε[]ουν-αιωραςδαάοἵς5 περο- 

Παίεά υί ωρατία. Τ{πε ορατίαη5 

ππετε ΡΤΟΡΑΡΙΥ ποῖ αξ ἹπάΙΠετεηί 

{ο {Πς α5 Τγδίας Ποιά Πανε τς 
Ῥεμενε. ἜΤμπο Ῥες5ί σιαταηῖγ οἱ 

ἴπε οοπΏΠππαπος οἱ ΑίπεΠπς απάθ 

ὈρατίαηΏ ΠΕΦΕΙΙΟΗΥ 14Υ 1Ώ ἴΏε {6- 

Ῥτερείοα οἱ ἴπε ἀεπιοοίαοΥ. Ἔπε- 

ο. τΏεπι. 

ΤαΏΊεΈηες απά Πϊς {Πεπάς δα 1Π 

[π]ς {αοί {λπαίγ οὔὗηπ ορροταπΙ{γ. 

--ὑὐπ' ἐμοῦ: ειηρ]αςίς ἶς σῖνεη ὮΥ 

{πο ναπία οι {ΥΟΠῃ {Πε ΠΟΓΠΙαΙ ρος]- 

Ποη (ορ. τὰ ὑπ ἐμοῦ εἰρημένα Βνε 
πες αΏονε). ἜΤΠπο οθηίτα| Ῥοῖπί 

οἳ πε ατσαπιεηί 15, ΓΠεΓαπΊεηες 5 
«ροεσ] αστθος υη( /2Υ αοοοιηῖ.” 
---πίστεις: Τ,. ὃτ  . 5.ὖ. ΤΠ. --- ἐκεί- 

νων: τείεττίησ {ο {Πε 5αἵηε Ῥείςοπ5 
ἃ5 αὐτοῖς ἰπ ἴπο ρτεοεάίησ Ἠπο. 
λπεη νο οἰάᾶςδες ΟΥ Ῥίταςςς ατα 

σΠατρ]ψ οοη/ταδίεἁ, ἐκεῖνος ο{ἴτει 

ἰαἷκος {Πε ρίασα οἱ αὐτός ἵη οης ος 
ΟΡ. 14. 25 οὐχ ὡς ἀδελφὸν 

αὐτῆς, ἀλλ ὡς ἄνδρα ἐκείνης 110 
ἂφ Ζεζ ὀγοίφε, δι ας ᾖε ᾖ1ιςδα με; 

Ρ]αΐίο, Σωήηγβήγο 14 ἆ αἰτεν τε 

φῆς αὐτοὺς καὶ διδόναι ἐκείνοις «ο 
701 5αγ 1ᾖαΐ πυε ας οἵ {λε ({ᾳε 

ρυᾶς) αι οἴωε {ο {Ἴε7 ἕ 

7δ. Οµπ {λε εἰτ!πο πολυσύν- 
δετον οἳ ἴε ορεπίηπσ ψοτάς 5ε8 
ΑΓΡΡ. ὃ σδ.Μ.---ὑπὲρ... 

έῃο ἵνας ςοΓνίης ---ποίῖ {πε ρεορίε; 

πονηρίας: 



ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙΙ 78, 7ο ΤΤ/ 

. 8 ὃ , Δ 3 3 , δ δό 9 

ρίας, καὶ Οικαίως µεν ἐν ὀλιγαρχίαᾳ δίκην δόντος, ἤδη 

Ν 5 ολ / ο ὃ / δ᾽ αλ 3 ὃ ες δὺ 
γὰρ αὐτὴν κατέλυσε’ Οικαίως ὃ ἂν ἐν δηµοκρατίᾳ, δὶς 

ας γὰρ ὑμᾶς κατεδουλώσατο, τῶν μὲν παρόντων καταφρο- 
. - ν 9 9 Αα Ν ο , » 

νῶν, τῶν δὲ ἀπόντων ἐπιθυμῶν, καὶ τῷ καλλίστῳ ὀνό- 

µατι χρώµενος δεινοτάτων ἔργων διδάσκαλος καταστάς. 
Ἆ λ / / - 4 3 λ 

Περι µεν τοινυν Θηραμένους ικανα µοί ἐστι τα κατη- 
'. : ο δ) ε ο ». Ά ε / 9 ωὶ ὃ α 

γορηµένα Ίκευ ὑμιν ἐκεινος ο καιρός, εν ὁ ει 

αοσυγγνώµην καὶ έλεον μὴ εἶναι ἐν ταῖς υὑμετέραις γνώ- 
9 Ν ν 2 βέ ΝΔ Αα , 

µαις, ἀλλὰ παρὰ ἩὩρατοσῦθένους καὶ τῶν τούτου συναρ- 
” 4 : ο) λ / ν / 

χόντων δίκην λαβεῖν, μηδὲ µαχοµένους μὲν κρείττους 
εἶναι τῶν πολεμίων, ψηφιζοµένους δὲ ἤττους τῶν ἐχθρῶν. 

Ῥαέ Ἠ5 οἵὕύΏ Ῥαδε παίιτε); ὑπέρ 
οΊνες α ἴοιοἩμ οἱ ρειδοπΙΠσαί]οῃ 
Ὠναί νε 5Που]ά ποῖ Ώανε 1Π ένεκα. 
ΟΡ. οἩ ὑπό δ 3.-- κατέλυσε: {ΟΥ 

{οτσα οἱ ἴλπα {εηπςα 566 ΟπΙ{. Νοΐίς. | 

--«δικαίως δ ἄν: ἄν ἵπ 1Πῖς οοἩ- 

ΏδοίοΏη Τπατκ5 ἴπε ἰἴποισπί ας 

έςοΠίΤαΣΥ ἴο {αοῖ) (δόντος Ῥεῖης 
υρρμεά Ίοπι {ἴπε )ῥτεοεάίης). 

ΠΑ. οὗ7 (0): «. 13οςδ. 2: 
Ῥ. 662, 6ο6: «ἱ. τσο5. ἜΤπα 

ἐποιρΏί 15 ελαῖ Ὠαά ἴπε ᾿ΓΗϊτίιγ 
ποῖ ραί ΤΠείαπηεηες Το ἀεαίῃμ ἴμα 

τοδίοτεά ἀεπποοίαςγ υοπίά 115. 

πανε ἆοπε 1. ΄Οµπ {με ἐπαναφορά 
Οἱ δικαίως, δικαίως 5ε9 ΑΡΡ. ὃ 57. 5. 

Ορ. ὀνειδίζων, ὀνειδίζων ὃ 77.--- 

παρόντων «. . {ο ἆε- 

ορίσο Ὁιαί οπο ας απἀ {ο οονεῖ 

πας οης Ὠας ποίῖ ἵα5 α ρτονοετβῖα] 

πιατίς οἱ {πε τοδίεςς απά ἀϊδοοι- 

{επίαά π]αΏ, λα ΏιαὮ η ο αἷά ποί 

οι Ὀπαϊξ {ο {με ἄεοτεες οἳ {πε σοάς 

. ἀπόντων : 

ας Πχίπο Πϊς Ιοΐ ἵη Πε, απᾶά νο 
{α1]εά οἳ {πα ἅπε ΠηεαςάΓε οἳ 5ε]ί- 

οοΏ{γοΙ. Οπ {πε τΠπεῖοτῖσαὶ {οτπι 
οἱ ἴμα οἶαιςες 5ε6 ΑΓΡΡ. ὃ 57. 3. 

---ὀνόματι: ἴπε Παπης οἱ τεςδίοία- 

Ώοη οἱ ἴπο σονετηπιεπί {ο ἴπα 
{οἵίτω οἱ ἴπο αποεδίταὶ ἨΗπήίοά ἆε- 

ΏΙΟΟΓΑΟΥ. --- δεινοτάτων : οΟ117α- 

θεοί, ἃ 5ποηΏφες ποτά {λα 

αἰσχιστος, ἴπε οτάϊπατν ορροβίΐέε 
οἱ κάλλιστος. 

79. ἐκεῖνος: Ιδεά ταΐπετ ἴἶαῃ 

οὗτος, 45 δισσεςίηο «έἐ]λαί πιο 
{ου υΠ]οὮ 1εγ Ἠαά Ίοπο Ῥεεη 

Πορίης. ---- τούτου: ποίε ἴλπαί συναρ- 

χόντων Ὠα5 Ῥεσοπιθ 5ο ΠΗ11Υ 5υρ: 
"ΒαηΏν]ζεά αξ {ο ἴακα ἴ]πε σεη. 
Ἰηδίθαά οἱ ἴ]ια ἄαῑ. ΡίοΡεί ο Τί αδ 

ἃ Ῥαγβο]ρίθ. 9ο τοὺς συνάρχοντας 
αὐτοῦ ὃ δ7. «5. 329: ΗΠΑ. οόδα: 

ἩΒ. 65ο Π. 1. ---συναρχόντων: 566 

Πηϊτοςά. Ῥ. 44, ποίθ 3.--- ἐχθρῶν: 

σἶπορ {πε απΙΠΕΣΙΥ ἴπε ΤΕἱτίγ ατθ 
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Ομηὸ ὧν φΦασι µέλλειν πράξειν πλείω χάριν αὗτοις 
5 ἶστε, ἢ ὧν ἐποίησαν ὀργίζεσθε' µηδ ἀποῦσι μὲν 

τοῖς Τριάκοντα, ἐπιβουλεύετε, παρόντας δ᾽ ἀφῆτε᾽ μηδὲ 

τῆς τύχη» ἢ τούτους παρέδωκε τῇ πόλει, κάκιον ὑμεῖς 

ὑμῖν αὐτοῖς βοηθήσητε. 
ϐἵ  ἹΚατηγόρηται μὲν Ἔρατοσθένους καὶ τῶν τούτου φίλων, 

ΠΟ ΙοηΏσ6εί πολέμιο, Ῥαϊτ ἵπ ἴπε 
{εε]πσ οἳ {ἰλπεῖτ {οΓΠ1εΓ νἰοπις 

{ευ υπ] αἰφαγς Ῥε ἐχθροί. 
8ο. ὀργίζεσθε: 

{ο λε οα5α οἱ ἴπε (οπα]{τεά) αηῖε- 

οεάςεηί. (ΟΡρ.οη ὃ 35. 15575 οοη- 

φἰτιοίίοης ΥΕ] ὀργίζεσθαι ατε ἴπε 
{οονίησ: (Α) {Πε ρείδοη αρα]ηδί 
ΦΠΟΙΩ {Πε αΠθ6εί ἶ5 {εί 15 αἶνναγς 

η ἴμο ἅαῖ., 16. 17, 22. 2, 205. 1 

απά οἩΏεῃ. (Β) νε οεσβδίοη οἳ 

Επο αΏσο: ἶ5 εχρτεςδεά ὉΥ (1) σεη. 

ΨἠὮ ὑπέρ, 12. 2: (2) 5εη. πια 
ἀντί, 12. 96: (3) αι. ψι ἐπί 
Τ4. 13, 28. 2, 32. 21: (4) αοο. ΙΙ 

διά, 21. 9, 349. 13: (5) ἆαῖ. π{ι- 
οί ρτερ., 12. 99, 2ο. 1; (6) 6εῃ. 
πήποιέ ρτερ., 12. 5ο, 27. 11, 31. 
ΙΙ (ἵπ ια ΕΠτδί πο ἴηε Ρεῃ. 
ἶς οοπηεσίθά ἵΠΗ{Ώ αποίπετ ρέη. 

οἰαμς6); (7) α ὅτι οἶαιςδε, 1. 15, 

12. 55, 14. 20. --- ἀποῦσι: ἴλε 

ΤΠΙτ Παά νυηλάτανη {ο Ελειδίς; 

ἵἩε Ῥεορίε Ὕετε ὮΥ πο ΊπεαΠ5 

εµτο ἴλπαί {Πε οοαὶά Ὄο κεαίεὶγ 

α[]οινθά {ο Ἰοὶά {λαί Ρίασο ΡέΓ- 

'πηαπθη{Ιγ. ΤΠ [8οί Ίππο Υεαί5 Ιαΐεί 
ΑίΠεηΞς ΟΛΠ {ο αἴπιεά οοηπΗ]οί 

ΨΠίΏ ἴπο ατὶςίοσταίς αἲ Ε]ειςδίς, 

απά Ῥτουφῃαί εαί οἵίγ Ῥασ]ς απάεΓ 

ὧν ἶ5 αθθἰπαϊ]αἰεά 

ἴπε ΑίΠεηίαη σονεΓηπηεπί. ---- ἔπι- 

βουλεύετε, ἀφῆτε: ἴο Εποβςι 
ἰάΐοπι ἆοες ποί Ίετε αἰ]ου ἔἶνε 
ᾖδε οἳ οοῦτάϊπαία οἶαμδες οοΙ{ε- 

«ροπάϊΐπο {ο {πό (ἀταεῖς (ορ. οἨ 

6 47 ἐνόμιζον ... . παρέβαινογ) : 
ἴπε «τεεκ τιε]άς {πε 5Πατρει 

απμεςϊς. Έοτ οΏβησα οἱ πιοοά 
Απά ἴεηπδε ΠΟΠ ὀργίζεσθε . . . 
ἐπιβουλεύετε {ο ἀφῆτε . . . βοηή- " 
θήσητε 5εε ΗΑ. 74 α: (. 1346: 
Ῥ. σδ4ή: (αἱ. 485. 

δι. κατηγόρηται: ὃ 7ο πιατκ5 

ἴπς οἶοδο οἱ {ἴα αἰίασοκ οἳ ἴπε 

ΠΊΕΠΙΟΓΥ οἱ ΤΗΕΓΑΠΙΕΗΕΣ, αηά δ δΙ 
ἴπο οἶο5ο οἱ ἴλπο αἰίαοκ οἩ Ίἵπε 

οΆτεεί οἱ Ἐταίοξίμεπες απά ἴπα 
πΝΠοία 1ηοᾶοταίο Ρατίγ. --- τούτου: 

υ9δεά οἱ οπε)5 ορροπεηί Ργεδεηί {Π 

οοατί, ας ἵπδ 7ο, Ἐρατοσθένους 
καὶ τῶν τούτου συναρχόντων. Τ]ε 
Εηρ]ς5η αἀπηῖς οπ]γ ἴπε οοἶοτ]ες5 
«μὶ5). (αὐτοῦ). Ορ. ὃ δψ 24. 3, 

25. 3, 25. 24, 25. 33, 34- 1, 34 6.--- 
Φίλων: Τ{Πεταπιεπες, ῬΠϊάοα, απά 

[πε οἴπετς ΨΠοπι Πε Πας αἰίασκες: 

ίο Ῥοε αἁἀἰδμησιϊδμεά Τοπ ἴπε 

Π]οπάς νο ψἩΙ ρἱεαά {οι Ἑταίος- 

ίμεπες ἵπ οουτί (τῶν συνερούντων) : 
[πε αἰἴίαςκ αροηΏ ἴλεπι 6ΟΙΠΕ5 Ἰῃ 
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ο λ 9 -- 9 , ᾿ » ΑΦ » Ἂα . εοοοἷς τὰς ἀπολογίας ἀνοίσευ καὶ μεθ ὧν αὐτῷ ταῦτα 
, ς . 3 Ν 5 3 ο , Ν 

πέπρακται. ὁ μέντοι ἀγὼν οὐκ ἐξ ἴσου τῇ πόλει καὶ 
Δ λ λ 

Ἠρατοσθένει:' οὗτος μὲν γὰρ κατήγορος καὶ δικαστὴς 
“8. [ο Α 

ὁ αὐτὸς ἦν τῶν κρινοµένων, ἡμεῖς δὲ νυνὶ εἰς καάτη- 
λ / ῤ Ν Ὡ) Ἆ 

80 γορίαν καὶ ἀπολογίαν καθέσταµεν. καὶ οὗτοι μὲν τοὺς 
ς [ ω Ν λ 

τος οὐδὲν ἀδικοῦντάς ἀκρίτους ἀπέκτειναν, ὑμεῖς δὲ τοὺς 
5 / Ἆ / 8 Ν - » Αα ΄ ἀπολέσαντας τὴν πόλιν κατὰ τὸν νόµον ἀξιοῦτε κρίνειν, 

3 92 ἍἊ / / ΄ ’ παρ᾽ ὧν οὐδ' ἂν παρανόμως βουλόμενοι δίκην λαμβάνειν 
» - 9 η Ὡ - , » , , 
ἀξίαν τῶν ἀδικημάτων ὧν τὴν πόλιν ἠδικήκασι λάβοιτε. 

) ν Αν - . , . 5. ν . η ποοτί γὰρ ἂν παθόντες δίκην τὴν ἀξίαν εἴησαν τῶν έργων 
.. λ Ἱ λ λ 

86 θεδωκότες ; πότερον εἰ αὐτοὺς ἀποκτείναιτε Καὶ τοὺς 

παΐῖδας αὐτῶν, ἱκανὴν ἂν τὀῦ φόνου δίκην λάβοιµεν, ὢν 
8 , ν ς ν 5 ν ο) ) » 

οὗτοι πατέρας καὶ ὑεῖς καὶ ἀδελφοὺς ἀκρίτους ἀπέκτει- 
3 Δ Ν 3 . ο λ Χ ή 

ναν; ἀλλὰ γὰρ εἰ τὰ χρήματα τὰ φανερὰ δηµεύσαιτε, 
ω “λ ο αλ ων / α Ὡ Ν 9 , ἊἎ 

στ καλῶς ἂν ἔχοι ἢ τῇ πόλει, ἧς οὗτοι πολλὰ εἰλήφασιν, ἢ 
[ο 3 , ο | Ν 3 ’ 3 / 3 Ν ο 

84 τοῖς ἰδιώταις, ὧν τὰς οἰκίας ἐξεπόρθησαν; ἐπειδὴ τοίνυν 

ὃ 56.---οἷς . . . ἀνοίσει: αΏ ππ- «οαησε ἴο ἴπε Πγς5ί Ῥείδοη. Τ]ε 
πδια] οοηβίτασίοὮ {ος ἴΠε τεραίατ Ίάτγ αἶοπε οου]ά ραΐ {Πεπῃ {ο ἀθαίμ, 

οπε οἱ ὃ 64. Ῥας Τγδίας νοπ]ά 5Ώατε 1 ἰλὶς 
82. ἀδικοῦντας: ἴεηδε, 5ε6 οη  ταφιίίαί {οι πτοηΏρς ςαΠετες. ---- ὧν : 

ἀδικὼ ὃ 14. --- ἀκρίτος: ορ. οἩἳ ἴμε απίεο, ἶ5 ἴπε 5α]εοί οἵ λά- 
6 17.--- ἀξιοῦτε: Ἱ,. ἃ ὦ. φ.ῦ. µβοιµεν. ---ὑες: {ΟΙ1Ω, 986 ΟΠ ὃ 34. 

11. 2.--- δίκην τὴν ἀξίαν: “ἴλε 

ομΏςίαπίνε ἴαΚκες πο αΓ1ο]ε Ὀδίοία 

Ἱξ, νπεη 1 ὦοι]ά Ἰανο πηοπε 1 {λα 

αἴιραινε Ἠετο ἀτορρεά, ΗΑ. 

66δ α: ορ. Ῥ. 452. --- δίκην . . 

δεδωκότες: ἴπε απιςααἱ ροδίᾶοη οί 

ΨΝογᾶς {μτοισΏοιί ρ]νες οπιρ]αδ!ς; 
δες οἨ ἡμῖν 6 33. 

83. παῖδας: ΟΡ. ΟἩ καὶ τοὺς 
παϊδας ὃ 36.--λάβοιμεν: ποῖρ ἴπα 

---ἀλλὰ γάρ: επιρηαβο γάρ 7έαᾖῇ, 

Ἄοσσζ2ζγ (56ο οἩπ ὃ 49): οοππεοί 

ΝΙΙΏ καλῶς ἂν ἔχοι. ---τὰ φανερά: 

Ἱ 15 α5δαπιεά {λαί ἴΊπεγ Πανο ρας 

αἱ [είν οἴπεγ Ρρτορετίγ οιί οἱ 

τθαςἩ. ---ἠδ, ὧν: Ροβεεςδῖνε σεῃ. 

--εἰλήφασιν: ἴμε Ρετ[εοί Ἱπωρ]ίες 

ἴπαί ἴ116υ 5611] Ώανο ἴπεῖτ ]-σοίΐίει 

σαϊης Ίη {ῃαῖΓ ροβδεςδίοη. 
84. τοίνυν: {οἵσ8, 566 ΟἱΠ 16. 



120 ΔΥΣΙΟΥ 
- 

ό ο ιά 3 9 ων Ἆ 9 / 5 ων 

πάντα ποιοῦντες δίκην παρ) αὐτῶν τὴν ἀξίαν οὐκ ἂν 
΄ ων Αα 9 ὃν ἎΝ 4 ων ΄ λ ε Α 

δύναισθε λαβεῖν, πῶς οὐκ αισχρον υμιν και Ίντινουν 
9 Α νά ΄ ΄ Δ ΄ ἀπολιπεῖν, Ἠντινά τις βούλοιο παρὰ τούτων λαμ- 

βάνειν; 
Αα  ὃ» ω Αα ϱ λ 9 ς 

Πᾶν δ᾽ ἄν µοι δοκεῖ τολμῆσαι, ὅστις νυνὺ οὐχ ἑτέρων 
3. α ο 9 3 ων Αα θ / 

ὄγτων τῶν δικαστῶν ἀλλ) αὐτῶν τῶν κακῶς πεπονθότων, 

ἦκει ἀπολογησόμενος πρὸς αὐτοὺς τοὺς μάρτυρας τῆς 
- αλ ων / ο τούτου πονηρίας ' τοσοῦτον ἢ ὑμῶν καταπεφρόνηκεν ἢ 

« . ΄ 

65 ετεροις πεπιστευκεν. ὧν ἀμφοτέρων ἄξιον ἐπιμεληθή- 
3 , ϱ 9 ». ΄Ὠ σοι . 

535 ]γαὸ ἐνθυμουμένους οτι ουτ αν εκεινα ἐδύναντο ποιειν 

7 (Α).---ἠντινοῦν: 5ο. δίκην. Ἐος 

ἴηεα Ίοτοςθ Οἱ -ουν 566 ΗΠΑ. 255: 

ο. 1. τς δν ἵσι Ἡ,ς οἱ ο2τ ο, 

--"βούλοιτο: ορί. ἵπ ρτοίαςίς, {πε 

αροάοδίδ πῶς οὐκ αἰσχρὸν . « - 
ἀπολιπεῖν Ῥεϊηπσ πεατὶγ εαι]να]επί 
{ο πῶς οὐκ αἰσχρῶς ἂν ἀπολίποιτε. 
(ΜΤ. σος.-- ἄν: 566 οἳ ἃ Ι.--- 

ὅστις: {]ε ὅστις οἱ α ΄ολαταςίετίζ- 
ἵησ οἶααςδθ, 5εεΟΏ 34ο. ΑδίΠεςει- 

ίεηος ἀαάναποες {Πε 5ρεαΚΕΓ ρᾶδςες 

{Ποπ {Πε σεπεταὶ Υνογτά ὅστις ἴο 
ἴπο ρατΏου]ας τούτου. 
ΤαἴΏΘΙ {Πατ ἑαυτοῦ 5886 ΟΏ τούτου 
ξ ὃπ.-- ῆκευ ἀπολογησόμενος: {5 

Ἱπρ]μες {παί Ἐταίοξίπεπες ας 

οοπιε Ἱπίο οουτί οἱ Ἡϊς ο/η {τες 
ψ]. Τ 15 {πετείοτε ἃ νειγ 5ίΓοηΏς 

αισαπηεηί {ος ἴπε {ποοιγν ἔπαί ἴΠπ]ς 
ἵς ἃ 0356 οἱ αοοοαπΏπς, ποί 

α Ῥτοδεοιίίοη {ο:ς πωπτάετ. Ορ. 

]ηίτος. Ρ. 44. ---τοσοῦτον: {ΟΙ ἴπε 

αθγηἀείοη ορ. Οπί. Νοίε οἩ 

εἴργασται ἃ 1. -- καταπεφρόνηκεν; 

Ἐ ΟΥ τούτου 

πεπίστευκεν: Ρετ{εοί {ο ἀεποίθε α 
{2627247176 αἴζ1ζ1/41ε οἱ πια]πᾶ νΏθτα 

ἴπε ρταξεΏί ὦου]ά ἀαποίε α ργεδεπί 

πεηία] αοἴ]οη (αρ. καταφρονῶν 
δ 7δ: ἵἴμιαο ἀἰδαποίοη ἶ5 οης οΓ 

επρ]αδίς). 1 γδιας πο πετε εἷςα 

αδες {Πε ΡοεΓί. αοϊῖνε οἱ εἶίπετ οἱ 

ἴπεςενειῦς. ΟΡ. ἐνετεθύμητο ὃ 7ο; 

ΓΙπατοῃ. 1. 194 σὺ ὃ οὕτω σφόδρα 
πεπίστευκας τοῖς σεαυτοῦ λόγοις 
καὶ καταπεφρόνηκας τῆς τούτων 
εὐηθείας 101 ᾖαυε «ο εοἨ/ῇ- 
ὤεοε 1 γΟ7 οτυ; εἰοφιεΊες απ 

ος οο{εΖΗέ Το πε ᾖοπετέγ 

οὗ 1ᾖεσε οἴᾷήσεμς; Τους. 6δ καὶ 
οὕτως ἐστὶν ἀνόητος καὶ παντά- 
πασιν ὑμῶν καταπεφρονηκώς 4έ 
ᾗς ϱο 7οοῦδ απῶ 5ο τῇ οἵ ε071- 

ζεί ΙΟΥ γοι: Ίδοο. 4. 136 

δικαίως ἁπάντων ἡμῶν καταπε- 
φρονηκώς. 

85. ἀμφοτέρων: {πείς 5οοἵη οἱ 

τοι απά {λπεῖτ {ταςί ἵη οίπετς; Ῥαΐ 
πΏαί {οῇονς ἆθαίς νΗ{Ὦ {πε 5εοοΏᾷ 
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Ν ε , ῤ 5 3 λ 

μὴ ἑτέρων συµπραττόντων, οὐτ ἂν νῦν ἐπεχείρησαν 
ϱ) [ο] Ν ε Χο 9 [ων 9. ρ Πἳ 3 

ἐλθεῖν μη υπο των αυτων οιοµενου σωθήσεσύθαι, οι ου 

τούτοις ὔκουσι βοηθήσοντες, ἀλλὰ ἡγούμενοι πολλὴν 
» / κά 6 λ φ ο . ά Ἂ 
ἄδειαν σφίσιν έσεσθαι καὶ τοῦ λοιποῦ ποιεῖν ὁ τι ἂν 

86 ἀφήσετε. 

2λ 9 . , ο » / 
58ο θούλωνται, εἰ τοὺς µεγίστων κακῶν αἰτίους λαβόντες 

2 Ν Ν Αρ ϱ) 

Αλλὰ καὶ τῶν συνερούντων αὐτοῖς ἄξιον 
θ ΄ ’ 6 Ἆ » Ν 3 ΄ Χ 

αυμάζειν, πότερον ὡς Καλοὶ κἀγαθοὶ αἰτήσονται, την 
6 ω 5 ν λ ΄ » ΄ 3 ΄ Άι ΄ 

αυτων αρετην πλειονος ἀξίαν ἀποφαίνοντες Τὴ5 τουτων 

ιά β 3 λό 4 » Ἂ λα Ν ο ΄ 

πονηρίας ' ἐβουλόμην μέντ' ἂν αὐτοὺς οὕτω προθύµους 
5 , . / φ 8 5 , .. 

536 εἶναυ σώζειν τὴν πὀλιν, ὥσπερ οὗτοι ἀπολλύναι' ἢ 
ς Ν ΄ 9 ΄ λ Ἆ ΄ » 

ως θεινοὶ λέγειν ἀπολογήσονται και τα Τοντων εργα 

πολλοῦ ἄξια ἀποφανοῦσμω. ἀλλ) οὔχ ὑπὲρ ὑμῶν οὐδεὶς 
» δὲ λ οί , 3 .. 3 ω 

αυτων οΌυοε τα οικαια πωποτε επεχειρησεν ειπεἰιγ. 

᾽Αλλὰ τοὺς μάρτυρας ἄξιον ἰδεῖν, οἳ τούτοις µαρτυ- 

Ιάεα οΠ]γ. --- μη ἑτέρων συμπραττόν- 

µή ἴτπ Ῥτοίαδίδ, 5ε86 ΟΠ ὃ 6δ 
(Α). --- τοῦ λοιποῦ ποιεν: Ίἴπα 

Π]]ετ απά Πιοτε τεσα]ατ οοηδίτις- 

οι ἶ5 {μαί Οἱ 39. 34 ἄδειαν εἷς τὸν 
λοιπὸν χρόνον λήψεσθαι τοῦ ποιεῖν 
ὅ τι ἂν βούλωνται. Ἐοί οἃςε οἱ 
λοιποῦ 5886 ἩΗΑ. 7σο: (. 1136: 

Ῥ. 259: (αἱ. 515.--- ἀφήσετε: πιοοά 

απά ἴεῃςθ, 568 ΟΠ ἀφήσουσιν δ 35. 
86. ἄξιον θαυμάζειν 

των: 

πότερον ὡς καλοὶ . . « 

αἰτήσονται 

| ἢ ὡς δεινοὶ . . . ἄπο- 

λογήσονται. 

ΤΠε {πο Ηα]νες οἱ {πε ἆοάδρ]ε αἩες- 
Ώοηῃ αἴε πΠάε]γ 5εραταῖεά Ὦν ἴμε 

ιο ροῦντες αὐτῶν κατηγοροῦσι, σφόδρα ἐπιλήσμονας καὶ 

{ηβοτῆοη οἱ {πμ ρατεπ{ηείῖσα] 5οη- 
ἵεπος ἐβουλόμην . . « ἀπολλύναι. 
----ἐβουλόμην ἄν: ορ. οὗ ὃ 22. 

--σῴίειν, ἀπολλύναι: οοπαΐϊνε 

Ῥίεδεηίς, 5866 ΟΠ πυνθάνεσθαι ἃ 2. 
---- δεινοὶ λέγειν: α ΟΟΙΗΠΙΟΠ Οἶαί- 

αοἰετΙζαήοη οἱ ἴπα 5ορΗ]δί5 απά οἱ 

ἴε τσίησ ῥτοίεςδίοη οἱ Ρ]εαάεῖς, 

νοὶοίηπρ {μα Ρροραίας 5π5ρ]οἰοΏ οἱ 

[πεῖγ ρούνθς; ορ. Ε]αΐο, «4βο0. 17 ἃ 

ἔλεγον ὡς χρὴ ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι 
μὴ ὑπ' ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε ὥς δεινοῦ 
ὄντος λέγειν {26γ σα ἔᾖαί γοΊ/ 
721έέ ὄε οι οι ϱάΥΩ αρατζοί 

δες «εερίυεά ὄγ 116, ο ἴᾷε 

ϱ7οί/14 1αΐ ἴ ο αη εοφτιεί 

οΦεαΛΕ}. 
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9 , ς ω - 9 Ν Ν α ε ὁ 

εὐήθεις νομίζοντες υμας εἶναι, εἰ διὰ µεν Του υμετερου 
’ 9 ο ς Δ , , ὃ Ν δὲ 

πλήθους ἀθεῶς ηγοννται τους τριακογντα σωσειν, Οια ὁε 
3 ό Ν 8 , 9 Α ὃ Ν Ὡ Ν 

Ἡρατοσθένην και τους συναβρχοντα» αυτου ΟοεινΟον ην και 

88τῶν τεθνεώτων ἐπ᾽ ἐκφορὰν ἐλθειν. 
΄ / Ἆ , Ἆ / 3 / ο. οσοι πλ 

ὦ5 σωθέντες πάλιν ἂν δύναιντο τὴν πόλιν ἀπολέσαι  ἐκει- 

ων] 8 

καΐτοι οὗτοι µεν 

Α΄ ο “ἱ 5 / ΄ ἎΝ κά 

νοι δέ, οὓς οὗτοι ἀπώλεσαν, τελευτήσαντες τὸν βίον 

πέρας ἔχουσι τῆς τῶν ἐχθρῶν τιμωρίας. οὐκ οὖν δεινὸν 
3 Αα Ν . ’ ΄ ς / ή 

εἰ τῶν μὲν ἀδίκως τεθνεώτων οἱ φίλοι συναπώλλυντο, 
5 ω λ Αα Ἆ / 3 ό ω 3 δ 

αὐτοῖς δὲ τοῖς τὴν πόλιν ἀπολέσασιν -- ἡ που ἐπ 

87. εὐήθεις: {οί {πε οπαησε οἱ 

Ες ννοτά {οπ απ ογἰσίπα]1γ σουά 

πιθαηίηπσ (εὖ, ἦθος) ορ. ἴῑπε Πδ- 
ἴοτγ οἳ Έηπρ. «Ὅλβε απἁ 10η. ----ἰ 

διὰ πλήθους, διὰ Ἡρατοσθένην : ποίε 

ἴπε οπαηΏφε {ΤΟΠ σεη. ἴο αοοῖς. 

ΙΝΕ διά. ὑπό Υν ἴἶνε σετ. ἆε- 
ποῖες {πς νοἱαπίατγ αθεηῖ ὄγ συ/ο2” 

απ αοῖ ἵ5 ΡοΠΟΓΠΙΕά. διά υη]ι τε 
66η. ἀαποίθες ἴπε 22εῶαΐο (5. 

163) {ήγοιιρή πΏοδε νο]ιηίατγ ας- 

Ποη αη εΏεοί ἶ5 Ρτοάἁσεά. διά 
υ{Ἡ ἴηε ασο. ἀεποίες ἴἩε ΡεΙ5οἩΏ 

{ΠτοαρΏ ΠΟΠ απ οΠεοί ἶ5 Ῥίο- 

ἀασεᾶά υλουί Ἱπιρ]γίηςσ ἴμαί Ἱτ 
ἵνας ]τεοί]γ Ἱπίεπάεά ὮΥ ΠΙπα, ἴἶλε 

Ρείδοη Ζῥα/4ς {ο συᾖο)” 5οπιεϊΏῖης 

οοπιθς αΏουιέ. «6 Ίλπεηπ διά υηεῃ 
σεηῃ. 15 Ἰδεὰ ἴηΠο αφεπού 15 ΡρΙΓ- 

Ροβε{α], νΏθη διά υηΙίὮ αοο. ἶ5 α5εά 
Ππ 6 αοοϊάεηία!ι” ((Πάετείεενα, 

4.7.5. ΧΙ. 372). Ἐοί διά ὝΥΤ 
φεη. ορ. 6 92, 32. 27: διά ΨΙΏ 

ἃσο. 58 5δ, 6ο, 77: 25. 6, 25. 27, 
20. 20, 25. 30, 25. 32. ΤοΟἵ οΟΠ]- 

Ῥϊηβίοη οἱ {πο Το 5εε 25. 33. 

---πλήθους: ορ. δδ 42, 66, 67.--- 

δέ: συ5εαίο Ἐησ. συᾖζίε; 5 Ιῃ 

δὲ 47 αηπά δο ἴπο Έπρ. Ιάϊοπι 

ἆοες ποῖ αἰΙού ἴλιε οοδτάϊιπαίε 

οἰα115ε5. ---- αὐτοῦ: {ΟΙ {πε οα5ε 566 

ΟΠ τούτου ἃ 7ο. 
88. «Εκίτεπιο 5δενοατίγ αραἱησί 

[πα ΤΓΗϊτίγ ἶ5 πεδοεξδδαΓγ, {ΟΙ {ἴΏςγ, 

Ἡ ροετπη]{ίας {ο νε, π]] επάαηςεί 

ἴπε σίαΐςε, Ἠθγεᾶς {ᾖαΙγ 5εναΓίγ 

η αἀἰδμοποππς {πο ἀθαά Ῥοάϊες 

οἱ {παν νἰοβπης ας ἹΓαηίοηΏ ῬαΓ- 
ΡατΙ{γ.'---ἔχουσι: Νε 5Ώοι]ά ϱΧ- 

ρεοί εἶχον, Ῥαΐ Ἰωδίας περ]εοίς 
Ῥτεοϊδίοηπ οἱ οοππεοῄοη ἵηῃπ Ίἴπα 

ΡίεδςΙτε οἱ 5 {εε]ῖπσ (παί ναη- 

σεαΏοε {ΟΥ Π5 Ῥτοίπει απά {1ο τοςί 

σαη οΟΙΠΘ ΟΠΙΥ {πτοιρηΏ {πε Πάε]{γ 

οἱ ἴπεῖς Πιεηάς {Λοτυ.--- ἐχθρῶν : 

ο]. 6εΠ.--- συναπώλλυντο: τωέγέ 
27 «σρε οἵ αγίπορ τυΠ ἐφεη 

Πππρξ. οί αΏ εΥβεο{εᾷ αοἴ1οη, Β. 527: 

(5. 213. 39ο ἐγίγνετο 25. 19, 
ἀπεστερούμην 25. 13.---ἢ ποῦ κτλ. : 
Τηδίας ςίατίεά {ο 5αγ, “15 Ιί ποί 

ἴπευ ομίτασεοςς, 1 {Πε ΠΠεπᾶς οἱ 
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Ν ο ι 

ε.ο ἐκφορὰν πολλοὶ ἤξουσιν, ὁπότε βοηθεῖν τοσοῦτοι παρα- 

89 σκευάζονται. καὶ μὲν δὴ πολὺ ῥᾷον ἡγοῦμαι εἶναι ὑπὲρ 
8 α ο  « 8 8 ὧν ὑμεῖς ἐπάσχετε ἀντειπεῖν, ἢ ὑπὲρ ὧν οὗτοι πεποιή- 

5 ΄ 

κασιν ἀπολογήσασθαι. 
ά ΄ ς 3 

καίτοι λέγουσιν ὡς Ἔρατο- 
/ 2 / Α ιό ΔΝ ” Δ λΝ 

σθένει ἐλάχιστα τῶν τριάκοντα κακὰ εἴργασται, καὶ διὰ 

εες τοῦτο αὐτὸν ἀξιοῦσι σωθῆναι ' ὅτι δὲ τῶν ἄλλων Ἑλληή- 

νων πλεῖστα εἰς ὑμᾶς ἐξημάρτηκεν, οὐκ οἰονται χρῆναι 
» 9 ” ς ω Ν ο ή 

90 αὐτὸν ἀπολέσθαι; Όμεις δὲ δείξετε ἤντινα γνώμην 

σ6ο 

ἔχετε περὶ τῶν πραγμάτων. 
5 λ λ εἰ μὲν γὰρ τούτου κατα- 

ψηφιεῖσθε, δῆλοι ἔσεσθε ὡς ὀργιζόμενοι τοῖς πεπραγ- 

µένοις' εἰ δὲ ἀποψηφιεῖσθε, ὀφθήσεσθε τῶν αὐτῶν 

ἔργων ἐπιθυμηταὶ τούτοις ὄντες, καὶ οὐχ ἔξετε λέγειν 

ἴΏοδο Ίο οτε απ]αςίΥ ραί ἴο 

ἀεαίῃ Ἱνετε ἵη ἀἆαηφςει οἱ ρειϊδηῖης 

( νεα, γΥπ]]ε (δέ) {ο ἴἶπε νοΓγ 
πηεΏ ο ἀεδίτογεά {πε οί 5ο 

ΠηΑΏΥ ατα ῥριορατίηο {ο Όππς 

αἰάδ  ΕΒιαΐ Ιηδίεαά οἱ {ο]οπίως 

οαί {πε 5εοοπά Ώα]έ οἱ {Πε 5οπίεποε 
ης Ιπίετταρίς Ἱε πΠ(ω α ὈιετΙγ 

ςαΓγσαδίϊο οχο]αιηαίϊοη, αηπά {τοπη 

Ειαί ροῖπί αΏαπάοης ἴπε οοπΏες- 

Που ψηταω ἴπε οπρθίπα] ριπεῖρα! 

οἰαςδε, οὐκ οὖν δεινόν: «γε, αἴοτιζή- 

εδ 11471 συζ1ῇ εο1ε {ο {εῖγ 6- 

7αὐ, τυ/ε 5ο 74 αγε ᾖγεβαγ{ς 
ο ὀγ19 {ήε77 αζ. ----ἐπ ἐκφοράν : 

α στΙπ τεπη]πάει {ο {πε ἀείεηςε, 
[ματ ἴΏετα 15 πο ἀοιοί πΏαίενεί 

5 ἴο ἴπε οοι]ηπς νεταϊοί. 
8ο. καὶ μὲν δή: {0ἵ686, 588 ΟΠ 

«3ο.--- εἶναι: {6 ἀῑτεοί ἀῑδοοιιδα 

που]ά Ίανε πολὺ ῥᾷον ἣν . 
ἀντειπεῖν ἢ (ἐστί) ἀπολογήσασθαι 

27 166 7211100 ἐας1έ {ο αοζσε ζᾖαῇ 

(ῶ ἐ9) {ο αε[εμαά. Έοι ἦν υλοιί 
ἄν 566 ΟΠ εἰκὸς ἦν ὃ 27.--- ὑπὲρ ὧν: 

ΟΡ. ΟΏ ὧν ὃ 35. Όη ὑπέρ 5εε ΟἨ 
25. 5.--- πεποιῄκασιν: {6Ώδ6, 568 ΟΏ 

εἰργασμένοι εἶσίν δ 22.--- τῶν ἄλ- 
λων Μ,. πλεῖστα: ςίτὶοίἰγ 1{ 5Ώοι]ά 

Ρε τῶν ἄλλων Ἑλλήνων πλείω, Ῥαϊ 
5µοΏ Ιοοδεπεςς οἱ εχρίθςσῖοη {η 

ἴΠε 5αρετ]α Ίνα ἶ5 ποῖ Ἱπίπεαιεηί, 

απά ἶ5 ηθις οααδεά ὮΥ {πα ρα{α]]ε]- 

Ίδῃ Ὁ{ ἐλάχιστα τῶν τριάκοντα. 
---εἶς ὑμᾶς: {οἵ06, 568 ΟΠ πρός 
32. 10, ΟτΙτ. Νοίςα. 

9ο. καταψηφιεῖσθε : ΠΠΟΩΙΙΟΙΥ 

Ρτοίαδῖ5, 5εε ΟΠ ἀφήσουσιν ὃ 35. 
-ὧ: αΠ ΤΙΠΟΟΠΙΠΙΟΠ δα ψίΕ]ι 

δῆλος απά ἴλε ρατίῖο. οἱ Ιπά. ἀῑςο. 
(6εο ου ὃ 73): ορ. Χεπ. «παῦ. 

1.5. Ο δῆλος ἦν ΚΌρος ὡς σπεύδων 
2 τυας οσυΙαεμί {αί 7105 τυᾶ» 

ῥαοεἸζΡ. ---- τοῖ πεπραγµένοις : 
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ϱ λ 6ς ΔΝ Α / ο) Ν 

910Οτι τα υπο των τριακογτα προσταχθέντα ἐποιειτε  νυνι 

Ν λ Ν ς Αα 9 , Ν Ν ς 

μεν γαρ ουοσοεις υμας ἀναγκάζει παρα ΤΝ υμετεραν 

γνώμην ψηφίζεσθαι. 
5 ἀποψηφισαμένους ὑμῶν αὐτῶν καταψηφίσασθαι. 

ή , λ ΄ ὥστε συμβουλεύω μὴ τούτων 

μηὂ᾽ 
” Ὁ ο ν 

οἶεσύε κρύβδην εἶναι τὴν ψῆφον᾽ φανερὰν γὰρ τῇ 
πόλει τὴν ὑμετέραν γνώµην ποιήσετε. 

’ Ν 5 . ς ’ 3 / Ῥούλομαι δὲ ὀλίγα ἑκατέρους ἀναμνήσας καταβαί- 

νειν, τούς τε ἐξ ἄστεως καὶ τοὺς ἐκ Πειραιῶς, ἵνα τὰς 

ε7οὑμῖν διὰ τούτων γεγενηµένας συμφορὰς παραδείγματα 

ἔχοντες τὴν ψῆφον φέρητε. 
3 , 3 , / ε , φ 
αστέεως εἐστε, σκέψασύθε οτι υπο τουτων ουτω 

ὅσοι ἐξ 

σφόδρα 

καὶ πρῶτον μὲν 

» ο 2 α κε ο, λ , 9 , 
ήρχεσθε, ωστε ἀδελφοῖς και υέσι καὶ πολίταις ηναγκα- 

ω α / 3 ο ς 0 λ 

ζεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον, ἐν ᾧ ἠττηθέντες μὲν 
[ο] ων 3 » 2» « 

ε7ςτοῖς νικήσασι τὸ ἴσον έχετε, νικήσαντες ὃ ἂν τούτοις 

0356, 588 ΟΠ ὀργίζεσθε ὃ δο.--- 
α σἷάο ἵλταςί αἲ 

ὃ 25.--- 
«86 ΟΠ ἐποίουν 

προσταχθέντα : 

Ἐταϊοξίπεπες5 εχοιςε, 

ἐποιεῖτε: ἴ6ηδθ, 

δ 20. 

ΟΙ. µηδ οἴὔεσθε: ο {1ῇήπα, 

7ε δαζ1οί ᾗς 5εζγεί.  ΤΓηΏε Ῥα]οί 

οἱ Ίἴα ΙπάϊνιάιαϊΙ Ίατος υπ] ο 

φοο{δί, Ῥιαΐ {νε Ίατοις ατα ποῖ {ο 
Ῥε Ἱπῃαεποεά ὮΥ ἰἴμαῖ {αοί, {οί ΙΕ 

{με 5εοτεῖ Ρα]]οί αοαυ]{ς Ἐταῖϊοδίηε- 

Ώθς, Ι{ υν]] Ῥο οἶεατ ἐῑαί {πα Π1ΘΠΙ- 

Ρετς οΓ {16 οἵ{ὗ ΡαΓίγ Ώανεςο νοίεά, 

αηπά ατα, ἰΠετείοτα 51111 Πος5α]ε 1ο: 

ἴἩο ἆθπιοσταογ. ΤΠε πεσα{Ίνε µήδ' 
οἴεσθε ἆοες ποί Ππρ]γ ἴπε απίναίῃ 
οἳ κρύβδην εἶναι, ἃ5 1ὲ νου]ά ἵπ 
αΏ οἵἵπατΥ οοππεσίΊοπ. Ῥτεοίςε]γ 

6ΙΠΙΙ]4Υ 5 {Πε Ίδε οἱ {Πε πεσαἴΊνε 

ἴπ μηδενὶ τοῦτο παραστῇ, ὡς . . . 

κατηγορῶ ὃ 62. 

92. καταβαίνειν: 2.6. τοι με 

5ΏεαΚκεΙ’5 ΡΙαἰ{ΟΓΠΙ. --- διὰ τούτων: 

{0Γ06, 56 ΟΠ διὰ πλήθους ὃ δ7.--- 
τὴν ψῆφον Φφέρητε: ὮΥ Ρροβιΐοπ απά 

οοηκφίταοίίοΏ (πὶς ἶ5 ἴπο ἸΙοαάίης 

Ῥήταςε ας οοππραγθά ΨίΏ τὰς συµ- 
φορὰς . « . ἔχοντες, Ῥαΐ 5αρογα]- 
ηαίε ἵπ {ποαφῃι. ΈΤΠε ἀτορρίπς 

οἱ επιρ]μαςὶς Ἱη ἀεμνειγ νου]ἀ σΊνε 
το 1 1{5 τοα] 5αὈοτάϊπαίίοη: 1 πιαΥ 

ποε]] θε πιαάε 5αροτά. ἵπ ΊαΠς. : 

ζᾷαΐ γο0Ί/ 71Υ ᾖανυε {πε 1150711765 

... αν συαγ{165, αν Υο0Ις εῶ9ΐ γ02/7 

σοἱ6.---ἐν ᾧ: ἰλέ τωαῖη οἶαιςα οἱ 

τοςυ]ί ας ἴπο οοηβἰγασΒοη οὕτω 
.. ὥστε, ἴπε δαροταπαίε 916, 

τοιοῦτον ἐν ὦ. 
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93 ἐδουλεύετε. 

τ2ῦ 

- 

λ λ . ο Ὡ λ 5 ο 
και τους οιους οικουὺς οντοι μεν εκ των 

΄ ΄ 3 ιά 4 ω) Δ Ἆ Ν Ν 

πραγµατων μεγάλους εΚΤΊσαΝΤΟ., υμεις δὲ διὰ ΤΟΥ προς 

ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε συνωφελεῖσθαι μὲν 

γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἠξίουν, συνδιαβάλλεσθαι δ᾽ ἠνάγκαζον, 

εθοεἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἐλθόντες ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν 
, Ν [« ων 3 [ο 5 9 [ο 9 δῶ 

κοινουµενοι πιστους υμας ἐέκτωντο; αλλα τῶν ὀνειοων 
ν ” Ὁ 

94 µεταδιδόντες εύνους ὢὠοντο εἶναι. 
9 » ο Αα ο- 
ἀνθ ων υμεις νυν 

5 αν ό 5 3 ο , Ἆ ε Ν 

εν τῳ θαρραλέῳ οντές. καθ οσον δύνασθε, και υπερ 

6 Αα 9 Αα Ν Έ 8 Α 9 ο] / 

υμων αυτων καυ υπερ των εκ Ἱ]ειραιως τιµωρήσασΌθε, 

3 / λ 9 ε λ , / » 

ἐνθυμηθέντες μὲν Οτι ὑπὸ τούτων πονηροτάτων ὀντων 
4 3 κά ΝΔ ά 2 3 ο) [ω] 3 / 

ἠρχεσθε, ἐνθυμηθέντες δὲ οτυ μετ ἀνδρῶν νου αρισ- 

ιο λ ω , / Ν 

των πολιτεύεσθε και τοις πολεμµίους μάχεσθε και 

περὶ τῆς πόλεως βουλεύεσθε, ἀναμνησθέντες δὲ τῶν 

ο. Έοτ {ης δε οἱ απ {πεςῖς 

1Ἡ ἰπῖς φεοοη 56ο ΑΡΡ. ὃ 57. 1. 

--οἴκου: Χαεπορποητ 5115 1ρ ἃ 

ἀῑδοιςδίοη οἩ {πε πιεαηίησ Οἱ οἶκος 

ἴπ ἴπεςε Ἱνοτάς, οἶκος ὃ ἡμῖν ἐφαί- 
νετο ὅπερ κτῆσις ἡ σύμπασα τοε 
αργεεῦ {λα οἶκος ᾖ 1ᾖε φα/7έ 5 
οἼ65 τουᾖοῖε {7οΦε7ίν (Οεεοπο2. 

6. 4).--- τοὺς ἰδίους οἴκους . . . µεγά- 

λους ἐκτήσαντο: ἴηωα (θε "οοη- 

ἄεηδες Ιπίο {πα οἱἳς ΕΧΡΓΕΡΣΙΟΠ 

{πε (οιςΠηίς οχρτεςς5εἆ ὮΥ {πε {πο 

Έπος. φεηίεηοες, ὅ Γπεγ αοφιῖτεᾷ 

στοαί εδἰαίες”) απά « Γμεγ πιαάε 

[ωαῖγ οἵΏ εδίαίες στεα{.Ὀ. --- ἐκ τῶν 

πραγμάτων: {17077 {εί {ῥοὔ Μεσα 

αοζζο1Υ, 5ες ΟΠ 16. 3. --πρός: 566 

32.10, ΟΙ. Νοίθ.---ἐκτῶντο: «01Π8- 

ἄνα Ἱππρί, δε ΟΠ έπειθεν ὃ 5δ.--- 
ἀλλὰ . . . ᾧῴοντο εἶναι: ὂμέ {εγ 

ἔφοτιρέ γοῖ, τυεγε φαζζοπεα {7 Σεν 

οί γοῖι «αγε {πε δ/α716. 

94. νῦν ἐν τῷ θαρραλέῳ: Ἱηπρ]γ- 

ως {Παί απάετ {Πε ΤΠΓίγ (πεγ παά 
αοἰεά {ΓΟΠΙ {6αΓ. ----ἐνθυμηθέντες, ἐν- 

θυµηθέντες: ΟἨ {νε ἐπαναφορά 5ε6 

ΑΡΡ. ὃ ο7. 5.---νῶὂν ἀρίστων: νῦν 

ΙΠ πολιτεύεσθε; ἴ]ε τεναιςα] οί 

λα ογά/πατγ ροδίΠοη, ἀρίστων νῦν, 
{Ώτοιής 5ίτοης επιρῃαςί5 αροη Ῥοίμ 

ποτάς; 5εε οη ἡμῖν ὃ 33.--- πολε- 

µίοι»: έγοι πού ΠοΏῖ αρα]ηςί ἴῃπα 

ΕΠΕΠΙΥ, ηΟ Ιοησαί αραἷηςί γοιί {ε]- 

Ιον-οιάσεης.. Νο ἴλπαί Αίπεης 

ας αἲ ἵνα αἲ ἴΠῖς πια, Ὀα{ {Παί 

ἴΏε {ΟΓΙΠΕΓ 5αρροτίεις ο{ {πε ΓΕΙτίγ 

αἴε ΏΟΙΝ Ῥαοκ ἵπ Ποια] τα]αίίοης: 

{Ππαῖγ γναϊς αἴθ ΠΟΥ ασα]ηδί ἴπα 

Ραρ]Ηο επεπιῖθς, ΠΟ Ἰοηςσεί ασαῖηςί 

Ῥτοίμεις απά 5οΏ5 απἀά {εἱ1ου- 
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3 , ἃ.α ω η, Αα ρ, 9 α ν 

ἐπικούρων, οὓς οὗτοι φύλακας τῆς σφετέρας ἀρχῆς καὶ 

ποοτῆς ὑμετέρας δουλείας εἲς τὴν ἀκρόπολιν κατέστησαν. 
Ν Ν ς ων λ » ω) ., 3 ων) Α ο 

96 καὶ πρὸς ὑμᾶς μὲν ἔτι πολλῶν ὄντων εἶπειν τοσαῦτα λέγω. 
ϱ 3 9 Αα Ν ϱ 5 , 

ὅσοι ὃ ἐκ Πειραιώς ἐστε, πρῶτον µεν των ὅπλων ἀναμνη- 
ά Χ ό 3 ην 3 / ’ 

σθητε, ὅτι πολλὰς µάχας ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ µαχεσάμενοι 
3 6 . ὤ ΄ 9 »ες Ἆ , 3 , κά 

οὐχ ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀλλ ὑπὸ τούτων εἰρήνης οὐσης 

κου ἀφηρέθητε τὰ ὅπλα, ἔπειθ' ὅτι ἐζεκηρύχθητε μὲν ἐκ τῆς 
ιά ἁ ε α ς / 4 ΄ λ 

πόλεως, ἣν ὑμῖν οἱ πατέρες παρέδοσαν, φεύγοντας δὲ 

96 ὑμᾶς ἐκ τῶν πόλεων ἐξῃτοῦντο. 
» Ω» ὃ , λ ἀνθ ὧν ὀργίσθητε μὲν 

ο ϱ 5» 3 ιο 3 , Δ Ν ἊΝ 5») ὥσπερ ὅτ' ἐφεύγετε, ἀναμνήσθητε δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
ο Δ ε 3 α Δ λ λ 9 α 

κακῶν ἃ πεπόνθατε ὑπ αὐτῶν, οἳ τοὺς μὲν ἐκ τῆς 

οἰήζεης (5 92). ---ἐπικούρων: ἴ]α 

Ωβ8ΤίΑΠ σατγῖδοΏη απάετ (α]1δίας 

(56εε (Ἠτοῃπ. ΑΡΡ.). Ἰγδῖας τερ- 

τεδεηίς {Πε σα]ήπς ἵη οἱ {οτεῖση 
ἴΤΟΟΡΣ αἂξ α δἶσῃπ ἴλμαί ἴωε ΤΠΙτίγ 

ἀἰδίταςδίεςα {πεῖτ οΏ 5αρροτίθίς. 

05. τῶν ὅπλων: ὈτοισΏί οαί οί 

πε ὅτι οἶαιςα {Πίο Ιπππηεάϊαίε οοἩ- 
ηβοίοη Ὑήι ἀγαμνήσθητε (427ο- 
ζεῤοᾖς); Τίδ τερεΏίοηὮ ἵΠ ἴλπο ὅτι 
οἰαιδα ἵς5 απηδυα], Ῥαΐἱ 15 {αδΗπεςᾷ 

Θγ Πιο Ἱεησί] ος τε Ἱπίετνεηίης εχ- 
Ρτεβδίοι απά ΡΥ {πε επιρ]αδὶς {λαί 
γεδίς αροη ἴλπε Ψοτάς ἀφηρέθητε 
τὰ ὅπλα,. --- ἀλλοτρία: Ι.. ἅ 5. ο.ὖ. 
Π. 2. ---ἐκ τῆς πόλεως : δίτὶοί]γ 

ερεαΚκ]ησ ἐκ τοῦ ἄστεως ΟΏΙΥ (προ- 
εἶπον μὲν τοῖς ἔξω τοῦ καταλόγου 
μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ, Χεη. {1ε/. 
2. 4. 1). ΓηΏε Τ6ΓΠΙ πόλις που]ά 
Ἰηο]αάς {πε Ρίταςιίς, ὈΗί νεΓγ ΠΙΑΠΥ 

οἱ ἴις οχί]ες {θατεά {ο τειηαϊῃ 

ἵπετε; Τ,γδῖας)5 5ἰαίειηεηί ἶ5 {πετε- 
{οτε Πε]ε Ῥεγοπά ἴπε (αεί. --- ἐκ 

τῶν πόλεων: ἴῃε οἶῖες οἱ {λα Ῥε]ο- 

Ροπηθδίαπ αἱαπος, ἴπα ἀθεπιαπά 
Ρεῖης πιαάε ὮΥ ορατία, ἴπο 5ρ- 
Ροτίετ οἱ ἴπαο Τηίγ. Βυΐ ποί 

α]] Έιεςε οἶῆες οΏθγαά. ΈΤπερες 

Ῥεσαιηε {πε ομίεί τα]γίῃπσ Ροϊηί 

οἱ {Πε εχ]]ε5. ΛΏεη Ταοεάαειηο- 

ηίαη απηραςδαάοτς ἀεπιαπάεά οἱ 

Ατρος {λε 5αιτεπάεί οἱ οεγίαίω οἱ 

ἴπο {ασΐνες, ἴο ΑτΤρἳνες σανε {πε 
6ΠΙΡάΦΦΥ {411 5ιιηςεί {ο Ίεανε ἴπε 

οοιηίτγ (Ώεπι. 15. 22): εχ]]ες 

Ἠίετε αἶδο Πατροτεά αἱ Μερατα 

(Χεῃπ. εἰ. 2. 4. 1) απά αἲ (Πα]- 

ος (1,5. 24. 25). --- ἐξῃτοῦντο: {πε 
Ἱηρει{. οἱ {μπε τορεβίεά απά Ἱπεί- 

{εοίμα] αοΠοη; ορ. πε αοπ]ςίς ἀφη- 
ρέθητε, ἐξεκηρύχθητε, οἱ ΦΙΤΩΙΩΑΥΥ. 
οοπςΙπιπιβ{εά αοἰῖοης. 

96. ἀνθ ὧν: 5ες ΟΠ ὀργίζεσθε 



ότοᾖλθετε εἰς τὸν Πειραιᾶ. 

τος ΚΑΤΑ ΒΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙΙ ος-οδ 12 

3 ῳ ν 5 Ρ] α ε α / , 
6ο ἀγορᾶς τοὺς ὃ᾽ ἐκ τῶν ἱερῶν συναρπάζοντες βιαίως 

5 ρ 9 νο 5» , λ , ν 

απεκτειναγνο τους οὲ απο Ττεκνων»ν και γογεων και γνναι- 

ω 3 ά ά ε τν . ό / 

κὠν ἀφέλκοντες φονέας αὐτῶν ἠνάγκασαν γενέσθαι 
ΔΝ ΦΟΝ ο ο ή » ων « ’ 

καὶ οὐδὲ ταφῆς τῆς νοµιζοµένης εἴασαν τυχεῖν, ἡγού- 
όο µενοι τὴν αὐτῶν ἀρχὴν βεβαιοτέραν εἶναι τῆς παρὰ τῶν 

9ἳ θεῶν τιμωρίας. ὅσοι δὲ τὸν θάνατον διέφυγον, πολλα- 

χοῦ κινδυνεύσαντες καὶ εἲς πολλὰς πόλεις πλανηθέντες 
ΔΝ , Ὁ 5 [ο 

καὶ πανταχόθεν ἐκκηρυττόμενοι, ἐνδεεῖς ὄντες τῶν ἐπι- 

δεί ί μὲν ἐ λεμία τη [ὃ ὺ τὸ τηθείων, οἱ μὲν ἐν πολεμίᾳ τῇ πατρίδι τοὺς παϊδας 
’ ε Ρ] 3 ’ ῳ ω 3 ” 

καταλιπόντες, οἱ ὃ) ἐν ξένη γῃ, πολλῶν ἐναντιουμένων 

πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων κινού- 
ς , ’ : Δ / ο λ 

νων ὑπαρξάντων ἄνδρες ἀγαθοὶ γενομενου τους μεν 

2 / ἃ 5 3 Ἆ ’ / .͵ 

968 ἠλευθερώσατε, τους ὸ εις ΤΗΥ πατρίδα κατγγαγετε. ει 

οὲ 2 , Ν η, ς ’ 5 λ 8 Δ 

εε νστνυχησατε και τουτων μαρτετέε, αυτοι μεν αν 

/ 3 , Χ ’ Αα ω) Ἆ / 

δείσαντες ἐφεύγετε μὴ πάθητε τοιαῦτα οἷα καὶ πρό- 
ΔΝ » 9 «ἉἈ ε λ 5) λΝ ε Αα 5 , 

6ις Τερογν., και ουτ ἂν ιερα ουτε Βωμοι υὑμαᾶς ἀδικουμένους 

δ 6ο. --- ἱερῶν: ορ. ὃ 08. -- φονέας 

. ταφῆς: ας ἵηπ {πε ζ.δε 

οἱ Ρο]ειπατο]άς.--- τῆς νομιζοµένης: 

{ΟΥ Ρροβἱοη 5866 ΟΠ τὴν ἀξίαν 
δ 52. 

97. πολεμία: ἴπε (ατεεκ ρτεά]- 

σοαΐε Ρροδίΐοη Ρργονίάς» α Πο 

οοπιραοί ΘΧΡΙΘΡΦΙΟΏ ἴΏαῃ 15 Ρος- 

οἱρ]ε ἵη Εηςδ.: 8ε86 0η ἐκτήσαντο 
5 93, απΏάἀ ορ. Χειπ. 4πΠαῦ. 1. 3. 14 
« / 9 ων ο ϱ/ .ἲ 

ἡγεμόνα αἰτεῖν Κἢρον ὅστις διὰ 

αὐτῶν .. 

φιλίας τῆς χώρας ἀπάξει. ---- ἤλθετε: 

πε 5εηίεηος Ῥεσατ ψ{Ἡ διέφυγον, 
δαί ας Ἱ ἀενείορς ἴπε 5ρεαἰέεΓ 

Ρᾶ5565 ΟΥΕΙ απΠοοΠπδοΙοιΙςΙΥ {ο ἴπε 

56οΟπά µΡεΙ5ΟΠ. --- ὑπαρξάντων : 

{0166, 568 ΟἨ ὑπάρχει 6 23.--- τοὺς 
μέν: ἴπε ομΙ]άτεπ 1εΠ αἲ ΑίΠεῃπς. 

ἴπςθ σδαΐε τείπτη 

9ηπά ΊηΠε {65ος οἱ ἴπείτ ομΙ]άτεῃ. 

--- ἐφεύγετε: ἴἶιε {ἴπιθ ΠΙαΥ Ῥο Ρί65- 

επί Οἵ ραδί (ἨΑ. ὁο5 αηπά ὃο05 α; 

(. 1397: ΕΒ. 6ο6: (αἰ. 689). 016 

0δ. τούτων: 

“συολιζά Ίου ὂε ὤι Ελ, Οἵ γοΙ 

σωοιίά ασε ϱύε {Πίο ΕΙΐΕ (ορ. 

ἔφευγον ὃ 16): νε 5εεοπά ἴταπς. 
ἶ5 Ῥείῖετ, {ΟΙ οὔτ᾽ ἂν ἱερὰ . . . ὠφέ- 

λήσαν (8ος.) πιαδί Ῥο ραςῖ.--- μὴ 

πάθητε: οοππεοί ΙΙΙ δείσαντες: 
α περαίῖνε ῥιγροςε αΕἴεΓ ἐφεύγετε 

Ψου]ά ἵωπ Ἰ,γδίας Ίανε ἵνα µή 
(ΟΜΤ. 315 π. 1).--- καὶ πρότε- 

ἱ 



1256 ΛΥΣΙΟΥ 

λ λ ΄ / 2 Α ὰ 8 ”. 3 ο 

διὰ τοὺς τούτων τρόπους ὠφέλησαν, ἃ καὶ τοῖς ἀδικοῦσι 
/ , 9 ε δὲ ο :ς Αν ο λ 3 βάδ 

σωτηρια γυγνεταυ οι οε πατοες υμων» οσοι µεν εννα ε 

ω 4 Ν , Δ ε , -- ᾽ » ἃ υ. 

σαν υΤΟ τουτων αν ὑβρίζοντο, ου επι ξένης μµικρων 
ἊΔ νά α. 3 Α 9 ο α 3 

αν ενεκα συμβολαίων ἐδούλευον ερηµιᾳ των επικουρη 

6οο σόντων. 

᾽Αλλὰ γὰρ οὐ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι βούλομαι λέγειν; 
Ἆ / ς 2 3 ὃ / 5 α 

τὰ πραχθέντα ὑπὸ τούτων οὐ θυνάµενος εἰπειν. οὐδὲ 

γὰρ ἑνὸς κατηγόρου οὐδὲ δυοῖν έργον ἐστίν, ἀλλὰ 

πολλών. ὅμως δὲ τῆς ἐμῆς προθυµίας οὐδὲν ἐλλέ- 
ε , ο « α ἁ Ὡ λ ΔΝ 9 ο λΝ 

625 λειπται, υπερ τετων ιερών» α οντοι τα μεν απεΟοΟοςτο τα 

2 3 / 2 ΄ ε / Αν ῤ ἁ ΔΝ 

δ εἰσιόντες ἐμίαινον, ὑπέρ τε τῆς πόλεως, ἣν µικραὰν 
3 . ς ό ω / Δ ο) Ν ε6 Ν αν 

ἐποίουν, ὑπέρ τε τῶν νεωρίων, ἃ καθεῖλον, καὶ ὑπὲρ τῶν 

ρον: {Ο0ἵ καί η α οοπηρατῖδοη 5έθ 
ΟΠ 19. 2. ---διὰ τρόπους: οοππεοί 
ΨΙΏ οὔτε ὠφέλησαν. ---ἅ: αΦΤεε- 

πιεηί, ἩΑ. 62δ: (α. το2ι (α): Β. 

463: (αἱ. 613 α.--- ὑβρίοντο .. . 

ἐδούλευον: οἱ ρτεδεηίΐ {1η]θ.---- ἕνεκα : 

οἩ {Πε ροβδίΠοη Οἱ ἕνεκα 5ε6 ΟἨ 19. 
17.---συµβολαίων: οωή5. Ἠ ον {αΥ 

οΊανετγ {οι ἀεοί εχῖςσιοά Ἱπ οἴΏετ 

σίαΐες 5 υηποετίαῖη; η Αίπεης 1ΐ 

παά ποίῖ εχίςίεά 5ἶποςρ 920ἱ9Π)5 Τ6- 

{οἵΠ]5. Ῥετ]αρς {πα ἴθιη ἐδού- 
λευον 5 αδεά οΠΙγ αἂδ α 5ίοησ 

εχρίεςςίοΏ {οί {οτοθᾶ Ιαῦοί οἱ αἃ 

ἀερίοι ππαβ]6 {ο πιεεί Ὠῖ5 ποῖε ὮΥ 
ΠΙΟΠΘΥ ραγπιεηί. 

09. ἀλλὰ γάρ: {οΐσε, 5ες οἨὮ 

δ 4ο.-- τὰ μέλλοντα: -- ἃ έµελλεν. 

Ῥοτ {Πε ποη-μςε οἱ ἄν 566 (:. 14902. 
3: Ῥ. σ67.1. Οπ 1Πείεηςδο 5ες 0ἨΏ 

ἀνιωμένου ὃ 32.---λέγειν ... εἰπεῖν : 

οοππια{ῖνα Ρτεδευί, οοπιρ]οχίνα 

αοτ]ςί.---τέ, τέ, τέἐ, κα: ΟΠ Τε 

πολυσύνδετον 5ε86 ΑΡΡ. ὃ 5δ. 4. --- 
τὰ µέν: ποῖ {Πε ἵεπιρί]ες, Ὀαΐί ρτοῦ- 

αΏἱγ ΊΊεαςυτες {Τοπι {πε {θπιρ[]ες, 

απᾶ εδρεοία]γ ἰταοίς οἱ Ιαπά Ῥε- 
Ιοησίηςσ {ο ἴπεῖ επάομπιεηίς, 
οτάἰπαγ]γ τεπίεά {ο Ῥτιναίε Ῥεί- 

50η5 {ΟΙ {Πε ῬεπεΠί οἱ {με ἵεπρ]α 
ΠιΏάς. ---ἐμίαινον: ἴΏα ΤΗΙΤίγ πνετε 

5ο 5ίεερεά Ιω σι]{ {λαί {πεῖσ νατΥ 

επίταποε Ιπίο ἃ ἵοπρίε Ίνα5δ α Ῥο]- 
Ἰαοτ {ο Ἱτ. ---νεωρίων: ἴλπα επίΊτ6 

1ο5ς οἱ {πε Πθεί αἲ ἴο οἶοςσα ος 

πε Ῥε]οροηπεδίαη λατ ῑαά εί 

ἴηα ἆοοκγατάς απἆ πανα] αἴδεπα] 

επιρίγ. Τί πας ἴπε ρίαΏ οἱ 2ραγία 

απά πει Αἰπεπίαη δαρροτίετς ἴο 

566 {ο Ιΐ ἰπαῖ (ια Πθεί 5Που]ά πενεΓ 

ρε τερδίοτεά. Τ]ῆϊ5 τνας {ο ΠΙΟΤΕ 
αοοερίαβἰαε {ο ἴπο ΤΗΙΤΙΥ α5 Ίπα 

Πθεί Ἠαά αἰναγς Ώθευ ἴπε οεηίεί 

οἱ ἀαπηοσταῖίο ροἵετ. λε αἴε ποῖ 
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, Ὡ 6 Α 9 ΟΥ Αα 9 αν » 39 2 

τεθνεώτων, οἱς υμεις, ἐπειΟΎ] ζῶσιν επαµυναι ουκ ἐδύ- 

Ίρ0νασθε, ἀποθανοῦσι βοηθήσατε. 
Ὡ ο᾽ 9 Ν « . 

οἶμαι ὃ αυτους ἡμῶν 

οτε ἀκροᾶσθαι καὶ ὑμᾶς εἰσεσύαι τὴν ψῆφον φέροντας, 
ε / ο λ αλ , 3 , ϱ » Α 

ἠγουμένους, οσοι µεν ἂν τούτων ἀποψηφίσησθε, αὐτῶν 

θάνατον κατεψηφισµένους ἐσεσθαι, ὅσοι ὃδ) ἂν παρὰ 
η , ο ε 3 » α ν , : 

τούτων δίκην λάβωσιν, ὑπὲρ αὐτῶν τὰς τιμωρίας πεποιη- 

µένους. 
Αν 9 

Παύσομαι κατηγορῶν. ἀκηκόατε, ἑωράκατε, πεπόν- 
θατε, --ἔχετε' δικάζετε. 

συτρι]ςεά, {ηθη, {ο τεαά ἵπ 15οοΓᾶ- 

ίος (7. 66) ἴιαιί ινε ἀοοκγατάς, 

ΦΠΙ6Ὦ Ὠαά οοδί πο ΊΙες ἴ]παι 

1οοο {., Ὢετε 8ρ]ά Ὀν νε ΤΗΙτίΥ 

{ος 3 ἵ. ἴο Ῥε Ότοκεπ αρ. Ῥιαΐ 

αρρατεπ{ί]γ {πε Ἰοτς οἱ ἀεδίγας- 
Ποη γνα5 ηοῖ οοπηρ]είεά, {ος {οι 

7εατ5 αΏετ ἴπα ΓΗΙΤίγ Γγδῖας (3ο. 

22) 5ρεακ5 οἱ ἴπε ἁοοκγατάς ας 

(πεη {α]1πςρ Ιπίο ἄθοαγ. 
10Ο. ὑμᾶς εἴσεσθαι τὴν ψῆφον 

φέροντας: {ἰπὶ5 γψοι]ά οτάἰπαγΙ1γ 

ΏιθαἨ, «συ Αποτυ 1ᾖωί γο οαοί 

01/7 σοἱε, απ Ἱππροδδίρ]ε Πεαπ]πς 

Ἠσοιθ. Τῆε ρατα]]εΠδπω ΙΙ ἡμῶν 
τε ἀκροᾶσθαι, ἰοσείΠετ ΥΙΤἩ ΡΓΟΡΕΓ 
ἀῑνίδίου οί ρῄήαςες ἵπ ἀθ]ίνοιγ, 

πιαΚες {πε πιεαπῖης οἶθα:: 

/ {ὔ1άς {ᾖεγ Άεαγ 15, ο τυζῇῇ ἴαᾖε 

ὦοτυῤεαῖσε οἵ γό1, ἆἲ Υ0// ε9έ 0/4 

φοΐ6/ 9668 (4. 15592--. Έοί ἴμε Ἱπ- 

ριεςσίνα ππεαπῖης οἱ εἴσεσθαι ορ. 

27. 7 ἤκουσι δὲ πάντες οἱ τὰ τῆς 

πόλεως πράττοντες οὐχ ἡμῶν ἄκρο- 
ασόµενοι, ἀλλ) ὑμᾶς εἰσόμενοι ἦν- 
τινα γνώμην περὶ τῶν ἀδικούντων 

ΕΥ5ΙΑς---9 

ἔξετε οὐ] τυᾖο αγε αε{ζωρ 5η ο ἡέρ 
ασε 27116, 0ἵ {ο /εαγ 15, ὄ1εί {ο 

ζακε Αποτυῄεᾶρε οἵ 01Η, τυᾖαί οῖετυ 

ο: αγε ϱοῇ5 {ο ᾖοζαζ αδοιμέ {λε 

ϱ1/1Πγ.---κατεψηφισµένους ἔσεσθαι : 

{εηςε, {αίτς 7Ε9Φο1ς101ήγ; ορ. οἩἳ 
εἰργασμένοι. εἰσίν ὃ 22.--- τὰς τιµω- 

ρίας: {Πε ρεπαΙίγ άμα. ΤΗϊ5 Ρρ8β5αρθε 
6 οἱ στεαῖ Ιπίετεςδί ἃ5 Ῥεατίπς ΟἨ 

ἴπο αἀεδίίοη οἱ {πα Ρε]αί οἳ (μα 

οΟοΙΙΙΠΟΏ ΡθοΡΙθ, ἴη ἀἰςαΠποίῖοη Ποπα 

ἴπαί οἱ {Πε ροείς απά ΡΠΙΙο5οΡρ/ῄείς, 

85 {ο ἴπο οοπάίἤοπ οἱ ἴμε ἀεαά. 

Γηδίας α55απιες {Παί {πε ΤΙΓΥΙΠΕΩ 

Ῥεμενε ἴω {πο οοηΏςδοῖος5 εχἰδίεηοξ 

οἱ {πε ἀεαᾶ, απά {ἰπεῖγ Κπον]οάσε 

οἱ υ]αῖ ἶ5 Ῥείης ἆοπε ἵπ ἐμῖ5 ποτ]ά 
{οἵ οἵ αρα]ηςδί ἴΠει. ΑΠ αβρεα] 

οἱ επὶς οτί ἵ5 ποῖ ΙΠΟΟΠΙΠΙΟΠ 1η 

Αἰπεπίαη Ῥίσεας, Ῥαΐὲ ἵπ αἱ] οἴπεΓ 

Ἰηδίαηοςς ἶ5 απαΗπεά Ὦγ 5οπιε εχ- 

Ρτθοςσίοη ΠΏ]ος Ἱπρ]ες {παί 516Ἠ 

Κπον]εάσο οἩη ἴπο Ρατ οἳ ἴιο 
ἀεαά ἵ5 οπἱγ α ΡοβδΙοΙΠ{γ.--- Οµπ 
Ώε τεππαΓκαΡ]ε ἀσύνδετον ἵπ ἴπε 
ππα] 5εηίεησε 5ε6 ΑΡΡ. ὃ 58. 4. 
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ΙΝΤΕϱΟΡΠΟΤΙΟΝ 

Γ15ἱΑ5 γτοίε {Πί5 «ραθοῖ {οι Μαπιίμεας, α γοῦης ΠΙ8Ώ ἩΠο, ἃ5 

α οβηιάαίε {οτ ο[ποἙ, ΡτοβαΡΙΥ ἴπαί οἱ 5εΠαίοτ, 85 ἴο ἂρρεατ 

Ρείΐοτε ἴΏε οαἱροίης θεπαίς {ο ραδς Πὶ5 5οτΙΛΙΠΥ (δοκιμασία). 

Το οματρε ὧας Ὀτοιρῃαί αραϊηδί Μαπίμεας (μαί πε Παἆ Ῥεεη α 

ΏΠΕΙΩΡΕΙ οἳ ἴπο οανα]τΥ γΏ]οὮ Ὠαά 5αρροτίεά ἴπε ΤΗΙτίγ, απά ειαί 

Ἡε γνας {πετείοτε ποίῖ α Πί οαπαϊάαίο {οί οὔᾳοθ. 

ΤῃΠο {οΠοινιπρ {αοΐ5 α5 {ο οβνΥΕΙΤΥ 5ετνίος 1Ώ Αίπεης γή] πιαΚε 

οἶεατ {πε Ρροϊπί οἱ {πὶ5 αἰίαο], απά ἴπε Ῥεατίης οἱ ἴπε ατρυππεηί 

ΙΏ ΤΕΡΙΥ. 

Ῥείοτε {πε Ῥε]οροηπεσίαη ΊΜατ Αίπαεης ηαά πἰαάο νετγ Με 11δε 

οἳ οανα]τγ, Όαί ποπ {6 Ῥερϊηπίης οἱ {παί πα Το {πε οἶοδε οἱ (πε 

πεχί οἙηίΗΤΥ α {οτοςῬ Οἱ α ἴποιδαπά ΠΟΙΦΕΠΊεΕΠ Ί/α5 πηαϊηίαίπεά ὁ 

ο ΣΥΝ Ἐπονν {ο πατε οη]γ {τοπ {πο Πί]ε Παπάεά ἁονΏ Ίπ ἴπε Μος5, ἹΊῃπ 

513 πε βπά οπε Οτίµορα]α5 Πανίης οΠαιρε οἱ ἴπε οαναΙτΥ Ηδί οἱ {πε 5ρεαΚει5 

ρε. Οπ α Παρπιεπί οξ απ Αίο Ίτεαίγ, ΡίοβραῦΙγ οἱ ἴπε γεᾶτ 375 ΕΒ.Ο., Δῃ 

ΟπΠορυ]ας οἳ (πε ἄεπιο (Οεταπιῖοας ἵδ παπιεά 5 ΟπΠε οἱ 4Ώ ΕΠΙΡΒΒΘΦΥ {ο 

Ῥγζαπίίατα, 1 ἴπ]5 {5 πο Οτίπορα]ας οἱ δ τ3, εῑαί {αοί ἀείειπιίηες ἴῃε {τῖρε 

οἱ ΜαπΗίμεις, {ου (δταπηῖίομς Ρε]οηρεά ἴο Αοαπιαπίϊς (ζζδμ]ες, {7Ε771ΕΣ, Ν. 11). 

3 9εε Ρ. 2653Ν.2. Τῃο οὔ]ος πιαςὶ Ίανε Όεοιῃ (μαί οἱ 5επαίοτχ οἵ ἴΟΠΟΠ, 

{ΟΥ ἔΠεδε οὔιοες οηἱγ Ίνετο 5αΏ]θοί {ο δοκιμασία ὮΥ ἴπε Βεπαίε (Απςί. εῤ. 

ΑΛ. 45. 3). Ίτπ ὃ δ, νπετε Μαπιίπεις οἷίες Ργοοθάεηΐ5, Ώθ 5ρεᾶ]ς5 οἱ 5επαἴοί5, 

σεπετα]ς, απά Ἡϊρρατο8ς, Όαί ποῖ οἱ ατοΏοῃ5δ. ἨἈοχ 15 ἴΠοτε αΠΥ τείετεποἙ {ο 

ερεοῖα] ἁιῖες Ιπνο]νεά ἵπ ἴπε οὔμοἙ 5οιβῇ{, ΟΥ {ο {Πε 5εοοπᾶ δοκιμασία, ΥΠΙοΠἩ 

φου]ά {ο]]ουν Ὀδίοτε α Ίαν οοπτί ἰ {πε οὔμος νγετε απ ατοΏοηςΗῖρ (Ατὶςε, είς, 

55. 2). 
ὃ Τμεςε ἱππεῖς 4ἴε ποῖ ἴο Ῥε οοπίιδεά νἩ ἴπο ἱππεῖς νο Εοτπιεᾶ ἴλπε 

φεοοπᾶ Ῥτοροτίγ οἶαδς οἳ Αἰπεπίαῃ οἴάσεηδ. Τἁο πᾶπιε α5 αρρ]εά {ο ἴπε 
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Τῃϊ5 {οτος γ/α5 Ιηαάε αρ ΠΟΠΙ ΠΠΕΠΙΡΕΙ5 Οἱ {Πε Πτςδί Ώπο Ῥτορετίγ 

οἶαρεες, 5ε]εοίοᾶ ὮΥγ α Ῥοατά οἱ ἴεη (0ΟΙΩΠΙΙΡΦΙΟΠΕΙ5 (καταλογεῖς), 

πο Ίγετε αρροϊπίεά απηια[Ιγ  ΟαναΙτγΏεη ΟἨΏ {Πε πθΥΥ Π5ί, νο 

Ἰαἆ 5ετνες ἴμε γεαι Ῥείοτε, πηῖςΠί Ῥε εχοιδεά ὮΥ πε Βεπαίε προη 

ἴπαῖτ {ακϊπρ οαίὮ {Πμαί ἴΠεγ νετε ΡΏγδισβΙΙΥ Ἱποβρ8βίε οἱ 5εϊν]ης 

οπσετ. Νοεν]γ εητο]]εά ΠΠΕΠΙΏΕΙ5 Νο τε[ίαςεά {ο 5εῖνε οὐπ]ά ὃε 

οοπιρε]εά {ο ἆο 5ο {μτοιρί Ἱεσαὶ ρτοεεεᾶῖπρς. ΕΒαΐ ἴπε δετνίοε 

νύα5 Ῥορι]ατ, απά 1 ἶ5 ΡτοβαΡ]ε {ἴῑαί α ἶατσε ρατί οἱ ἴ1α πἹεῃ οἱ οηε 

Υθα ετο σ]αᾷ {ο Ῥε εητο]εά {οι {πε πεχί, απά ἴαί ΠΙΔΏΥ Υγουηρ 

ΊπεΠ δίοοά τεαάγ {ο ΠΙΙ νασαποῖο»” ΤΠε πε ΙΠΕΠΙΡΕΙ5 ψετε 

οδ]ίσεά {ο ρα55 ἴΠείγ δοκιμασία Ῥείοτε {να Βεπαίεὺ 

ΤΠο οαναΙτγη]αΏ {ατηϊσηθα Π5 ΟΥΏ Ποῖςε, απά 1Π Ώπτο οἱ Ῥεβοε 

Κερί Τί ἵῃ Πὶς οΏ σίαδ]α, Ῥαΐ Ροί] ἵπ ρεασε απά 1Π Ίνατ Ώε τεοεϊνεᾶ 

α Ὠχαα 51Π1 {οί 1ΐ5 Κεερίηρ. Ἠε αἷςο τεοεῖνεά οί {πε 5ίαίε, οἩ 

επίταησε ΙΠίο {πε 00ΙΡ5, ἃ 54Π ΟΓ ΠΙΟΠΘΥ (κατάστασις) {οι αΏ ου{Η{. 

ΤΠο οαναΙτγ ποί οπΙγ 5ετνθά ἵηπ γατ Ῥαΐ Ρρἰαγεά αΏ Ἱπιροτίαηί 

Ρατί Ιη τς [οδία] Ῥτοσεδδίοης οἱ {πε οἵίγ. Τί ννας α πηβίίεί οἱ Ρτῖάε 

{ο ἂρρθαι ἴπΠετε υί κΡρἰτίεά απά ΠΠΕΙΥ ἰταϊπεά Ποίδες, ΙΙ 

Ῥτιμαηπί εαιΙρπιεηί, απά υΙίΏ Ῥετίεοί ἰταϊπῖης 1Ώ ΙΙΔΠΕΙΝΕΙΕ. 

Τμο {1εζε οἱ {πε Ῥατίπεποι Ῥτεδεινες ἵη Ι46α]ἱΖεᾶ {οτπα ἴπε Ῥεαιίγ 

ΟΙ 5αο]Ὦ α ἴΤοοΡ οἱ οαναἰτΥ {η πο Ῥαπαί]επαῖς {65ενα]. 

ΑΠ εητο]πιεηί γνλίο {μας οῇετεά ορροτίαπΙγ {οί ἀἱςρίαΥ 1π Ώπιε 

οἱ Ῥεαςσε, αΏά α Ίεςς ἆαησετοις αηπά Ί6ςς ἵτκδοπῃο {οτπι οἱ 5ετνῖοε 1ῃ 

ἵνα, αἰίτασίεά ἴλἩε ποτε αιηβίξοςας απά Ῥτουιά γοιης Ππεη οἱ ἴε 

ΑΤΙ6ίΟΟΓ8ΟΥ. Ας {πε {δε[ῖπρ αραϊηςί {Πε ταᾶἰσα] άεπιοσταςογ 5ίεα 1 

ἰτεησίπεπεά ἁπτίπο {με Ρεἰοροππεξίαη αι 1 {ουπά είτοηρ 5αρ- 

Ροἡῖσα] ἀῑν]δῖοηῃ ἵγα5 αηπ Ἱημεταηος ΠΟΠ ἃ ΥΕΤΥ εαΣΙΥ τηε ΨΝΠεη Ῥ{οβαΡΙγ 

πα ατἰδίοσΓαοΥ Ίετε αἲ] ἱππεῖ. ΊΤηπ τε Ἠϊκίοτίο επιε πιεπιρειδΒίρ 1π ἴπε 

βῥοζλέέσαζ ἀῑνίδίοη γα ριτε]γ α πιαϊίος οἱ Ῥτορετίγ ταηρ. 

1 Ατὶςί, ες. 41. 49. 2. Βπαϊ δεε οἩ ὃ 13. 

3 9εε Χεπορβοῃ, Ζῤῥαγεβίσεο, 1. 11 {. 
ὃ Ατὶοϊ, ιο. 1198. 14. ὃ, τοῦ νόµου Κελεύοντος ἐάν τις ἀδοκίμαστος ἱππεύῃ, 

ἄτιμον εἶναι. ΟΡ. 16. 13. 

4 Ὑ]μαί επε ου{έβί ἱπο]ιάεά γε Ίεαια Ίοπι Χεπορβμοπ) Ηδί ἵΏ Ἠΐ5 ραπιρΗ]εί, 

ο ο .Σζ1εεςί1, 12. 1-12. 
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Ροτί ἴη {ὶ5 αγὶἰς(οοταξῖο «01Ρ5, απά ΥΊεη αἲ Ἰαδί ἴπο 'ΓΗϊΙτίγ σαϊπεά 

οοπίτοἱ οἱ {πε οἱί{γ {ίΠεγ ἀερειπάθά Ιατρε]γ {οτ λεῖτ παϊΠίατγ 5ἰτεηρίΏ 

αροη {5 νε] (γαΐπεά απἀ εαπῖρρεά Ῥοάγ οἱ οβναΙΤΥ, εοδρεταΊπρ 

ΨΙΕ τε Αρατίαη σαττίδοῃ.  ΊλΠεητ πα τεατηϊΐησ εχί]ες 5εἰζεὰ 

Ῥμγ]ε {με οαναἰτγ νεηί οί γηἩ ἴἶνε ραττίδοῦ {ο αἴίαςσ]ἷ {πειη, απά 

ἴνο φᾳμαάτοης Οἱ ἴἶε οαναἰτγ Ἱνετε Ιεβ ἴο σιατᾷ (με [ποηῖῖςτ. 

Αί α ]αΐει ἁαίο ἴἩε οαναΙτγ γετο ἅτανη αρ ομίδίάε ἴπε ραΐε αἲ 

Ε]ειςδίς α5 ἴπα οἰδίζεης Ψετα ἰτεαολμετοιδὶγ ]εᾷ οί απά 5εῖζεά, απά 

ἴΠΕΥ {οο] {λε οαΡρίίνες {ο Αίπεης {ο {ῑαὶτ ἀεαίμ. Ταίετ ἴΠεγ ἴοοκ 

Ρατί ἵη ἴωε απςαοσθδςΠ1] αδδαπ]έ οη Μαηπγομία. πε {πε ΤΗΙτίγ 

ψετο τερ]αοεά ὮΥ {πε Τετ, ἴἶπο οαναΙτγ 54] 5αρροτίεά (πε οἵγ 

Ρατίγ, ραατάϊῖης {πα οἰτοιίέ οἱ {πε 'να]]ς ὮΥ πὶσΗ{, απ 5ΚτπιίδβΙηρ 

ασαϊηςί ἴπε Ῥίαεις ἴτοορς Ὦγ ἀαγ. Εππα]Ιγ ἴΠεγ νετε γίΏ ἴπε 

Ὀρατίαης απάει Ῥαμδαπίας ἵη ἰΠεῖτ αἰίαοκ οἩη ἴπα εχῖ]ες αἲ ἴπε 

Ῥϊαεις.ὁ Έτοπι Πτδί {ο Ἰαδί ἴΠπεγ {οαθΏί ςιαρροτπ]γ {ο παϊηίαΙ. 

[πο Ῥούετ οἱ {πα οἱἱρατοΏὮγ, ἀπά Ίετε {πε ορ]εοῖ οἱ ἴπε Ῥιάετ 

Παίϊτεά οἱ {πο οχῖ]ες.ῖ 
ΤΠε οανα]τγ ετε, ο{ οοαἵ5ε, Ἱπομιάθά η ἴπε απΏιΏεςίγ, Ῥαΐ νε 

ἵθατη {τοι ΟΙ 5δΡεεοῃ (ὁ 6) ἰλαί α νοίο Ίναςδ ρᾶ8ςςεά τετρ 

ενετγ οΥΒΙΤΥΠΙΔΠΏ {Ο Ρ8Υ Ῥαοκ ΙΠπίο {Πε ἴτεβδιτγ ἴΠε 5ύΠω ΥΠΙΟΠ 

Πο [αά τεοεῖνεά [οί Πῖ5 οἱ{Πί (κατάστασις). Τπε ΠΠ] ρατροξδα 
οἱ {επ αοἰίϊοηΏ 15 ποῖ οἶεατ. ΤΠα πιοίῖνε ΠΙΑΥ Παναε Ῥεεη {ο ταΐ56 

1 Χεη. ᾖ7)/. 2. 4. 2. 2 [01ᾳ, 2. Λ. 4. ὃ [ὗτα, 2. 4. ὃ. 

4 ]ύζᾳ, 2. 4. 1Ο. ὅ 070. 2. 4. 24, 20. 6 11ᾳ, 2. 4. 41. 

Ἰ Χεπορλοῃ γα5 ΡτοΡαΡΙΥ α πετησετ οἱ ἴπε «αναΙτγ ἁπτῖης {Πῖ5 πῃο]ε ρεγ]οά, 

ΤΠαε {αοῖ οἱ ἴμο 5π5ρίοῖοιπ απάες ψΠΙοὮ Ώε Ίπα5 5ητε ἴο 5ίαπά νΠ(Ὦ ἴπε ἄετηος- 

τ8οΥ 1π οοΏδε“πεηςε οἳ ἴΠὶ5 βεινίοε ΠΙΔΥ Υγε]] Ώανε Ῥεεπ α βίτοης πιοίῖνε 1π 

ἀοίειπιϊπίης Ἠϊπω {ο Ἰοΐη Πΐ5 Εἔπιεπά Έτοχεπας ἵπ ἴπε εχρεάΙίοη πη(Ὦ Οστας. 

ἩἨε ρἶνες α εἰτ]]εῖηρ {Ε5ΙΠΙΟΏΥ {ο {Πο Παίΐτεά οἳ ἴπε ἀεπιοσταοΥ ἴούψατά ἴπε 

σαναΙτγ «οἵρ5 ἵηΏ Ἠΐ5 ἰαϊεπιεπί (Πποί πΠεη, ἴοις Υ6αΦ αἴτεγ ἴπε Ἐείπτη, ἴπε 

Ὀρατίαπς οα]ιεά αροπ Αίπεης {ο ΓΠτηϊ5Η οανα]τγ ἴο Πεὶρ ἵω ἔπε οαπιραίΐση ἵπ 

Αξία Μίπος, ἴΠε Δίπαεπίαπς δεηΐ {πετ {ητες Πωπάτεά οἱ ἴποςε πο Παά 5εινεά | 

α5 «ΒΥΑΙΙΥΠΙΕΏ πάς {Ἡε ΤΗΙΤίγ, νοµίζοντες κέρδος τῷ δήµῳ, εἰ ἀποδημοῖεν καὶ 

ἐναπόλοιντο 22ήμᾷίις 1έ α σου 11 07 {ε ἴὀεσπου 1 {λεν οΆοζῶ ϱο αὐγοαα 

απιά αἲε ἔδενε (1216). 3. 1. 4). α δ8ίεπιεπί υΥΠΙεὮ Ῥείταυγ» Χεπορμοπ5 ΟΨΏ 

{[εε]ίπρ (ογγατά ἴπε ΡεορΙθ, 
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ΠΠΟΠΕΥ {ος {πε απηρίν ἰτεαδΙτγ ὉΥ ρα ης (Πῖς Ιπά]τεοί {ΑΧ ἩΡροῃ 

πα τίοὮ ατὶδίοοταίΐς, νηοιί α ἰεοπηϊσαι νιο]αοὮ οἱ ἴΠε ἴετπς οί 

{μα αΙηΏεςίγ ; Ῥαΐ 5οιηε οοηδἰάετ {Πὶς οπΙγ α ρατί οἱ α πΊάετ ἄεοτεἘ 

ἀϊδεο]νιηρ {Πε γ]οῖς οοἵ{ρς." 

Ας5 ραρµο Με 5εῖτ]εά Ῥαοίς Ἱπίο {πε οἱά οπαππεὶς αἴετ ἴπα 

Ῥοίμτη, Ἱπάϊνιάαα]ς ΠΤοΠι αΠΠποηςΡ ἴπεςο {ΟΓΠΊΕΓ ΟΔΥΔΙΤΥΥΠΙΕΏ ος {πε 

ΤΠΙΤΙΥ ῬεραὮ ἴο οοπιε {οιψατά 1η ροµσαὶ Ἡίε απἀ ενεη {ο οΠετ 

(πεπηςείνες α5δ οαπάϊάαίες {οι οἩιοθ. Τί πιαδί Πανε 5εεπιεά {ο 

ΠΙΑΏΥ οἱ {πε τείατπεά οχί]ες {παί ἴΠε ππεη Μο Ὠαά 5ο αοἰἲϊνε]γ 

«αΏροτίεά ἴπε 1ο5ῖ ο8βᾳ5ε ουρβΏί ἴο Ῥο πιοτο (Παπ οοπίεηῖ ΥΙΙΠ Ρεί- 

Πιἰ55ΙΟΏ {ο 1να ταίίτεά Ί1νος ας Ριϊναίε οἰέίζεῃς, αΏά {αι {οτ {παπα 

{ο οοπιε {οτμαίά πον, 5εεΚκίησ ράβδο οΠιοςθ ΟΙ ἀΠΥ Ρο]ῇῖσα] 1Π- 

ῄπεηος ΝΠαίενετ, Ίνας ἴπε Παϊραί οἱ ῬγεδαπιρΒοη, αηπά Πποίε 18η 

γ/α5 6νετ Ιπίοπάςά, πιοτα]]γ, αἲ Ιεαςί, Ὀν {νε απιπεςίγ.” 

ΦΙΟΠ, {Πεη, νγα5 {Πε σίαίε οἱ {δε]ίπρ πΠεη Μαπαίμεας ρτεδεηίεά 

ΠΙπηδε]{ {ΟΥ {ἴΠ6 δοκιμασία. 

ΤΠα 5επαίοτςΒίρ Ίνας οΡεη {ο αἱ οἰίζεης ππο Παά τεβεβεά {πε 

ασε οἳ {ΠΙτίγ γεαῖς. ΕΠΙ 5εαίς Ῥε]οησες ἴο εαοῇι οἱ ἴπε {επ ΡΏγΊαε, 

αηΏά πνεταο ἀἰςαϊραίεά απποΏς {Πε 5ενετα] ἄεπιος αοοοτά(Ώρ {ο Ὀλεῖτ 

Ροραἱαίοηπ. ΤΠε Ιοί ας ἁταπη ἵη εαΤΠΙΥ 5ρτίΠρ αΠΙΟΠΡ ἴΏε ππεπι- 

Ῥετς οἱ {πε ἄεπιε γΏο οὔετεᾶ {Πειηςε]νες α5 οαπαϊἀαίες». ΊΤΠε γεαϊ 

οἳ 5ετνῖοεἙ {οτ {πε πει’ ῷεηαίε Ῥεραη ΟΠ {πα τί οἱ Ῥοϊτορποτίοῃ 

(Ώπο υγθε]ς Ῥείοτε {Πε οἶοςδο οἱ {πε οἶν]] γεατ, Ταἱγ--Ααραςί). 

Τῃε δι οἱ δεηαίοτς {οτ {πε Πο” γεαί Πανίης Ῥεεῃ {πας ἀτανη αρ, 

ἴπε οπίσοῖπς Φεπαίε ραςδδεά αροῃ {πε αααΠβοαίίοης οἱ εβοὮ οαπά[- 

ἀαίε. ΤΠΙ5 5ογιΙΏγ (δοκιμασία) ἀῑά πο οονετ αἀεδίοης ἃ5 {ο 
εεο]ιηίσαἰἱ Ἐπονπ]εάσε οἱ ἴἶλα ἁπίαες ἴο Ῥε Ρρετίογπιεά, Ὀαί οΡ]Υ 

αἀε5ίοης οἱ ροοά οἨαταοίετ απά οἴδαζεηδΠῖρ. Απςίοί]ε ρίνες {πε 

{οἱουίηρ ἀεδοηρίίοη οἱ ἴε εχαιηϊηαξοη οἳ οπηάϊάαῖες {οτ ἴπε 

1 Ὑ]α βπά {λα φἰαίεπιεπί ἵπ Ἡατροοίαίίοη (5.σ. κατάστασις) ἴπαϊ ἴμε κατά- 

στασις ν/α5 αἶναγς ραῖἀ Ῥασ]ς ἴο ἴπε ἵγεαδατγ νεη α οανδΙΥγπιαη τεβγεὰ {τοπα 

φεινῖςς. 1{ ελ ἵ5 ἴτας, ἴπα ἄεοτεε ἴπαί αἱ που τεραΥ ἰπεῖχ κατάστασις 15 

ἀουδί]εςς α ρατῖ οἳ α ἆεοτεο ἀἰδεο]νίηρ ἴπε Τοτος; Ῥαϊ {πε 5ἴαἴεππεπί η Ἠαι- 

Ῥοοα/ῖοη 1ΠαΥ ὃε Ῥαδεᾶ οη]γ οἩ α παδαπςετείαπάἶηρ οἱ {πε Ρτεςεπί σᾶ5θ, 

3 Ἐοτ Τγςδῖας)ς ῬοβίϊΐοἨ οἩ {5 ᾳπεβίϊοη, 5εε Ιπίτοά. ϱΡΡ. 40--42. 
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ΔΤΟΠΟΠΞΣΗΙΡ, ΠΙΟ ρτοβαβ!γ ιά ποί ἁῑπετ πιατετία]γ ἴοπα ἴπε εκχ- 

απηϊηαίΙοη {οτ {6 5εηα{οΓδΗΙρ: «Ίλπεη {Ππεγ ατα εχαπἰπεά, ἴπεΥ 

ατε αδκεάᾶ, Πτςί, πο 15 γοιτ {αίμετ, απά οἱ πλαΐϊ άἆεπιερ Ίο 15 

γοιτ {αΐπει”ς {αἴΠετρ ἸΝΠο 15 γοιτ πιοίπετρ ΊΝΠο ϊδγοιι πιοίμεις 

{ἴΏςεΥ, απά οἱ πΠαῖϊ ἄεπιαρ᾽ ΤΠεη {Πο οαπάϊάαίε 15 αδκεά υΏοείΏετ 

Ἡδ Ώας αη αποθδίτα] ΑΡρο]]ο απᾶά α ΠοιςδεΠμο]ά Ζεις, απά «Ἠοετο 1ΠθΙΤ 

«αΏοίματίες ατα; ηεχί, 1 Ὦε Ῥο55εςςες α [αΙΠΙΙΥ ἴοπιῬ, απά ΨΠετΤε ; 

ἴπεη, 1 ης {τεαῖς Πϊδ ρατεηίς Ἰγε]], απά ραγ5 Πῖς ἴαχες, απά ας 

σετνεά οὐ {με τεαιῖτεᾶ πηΠίατγ εχρεάΙοης.. Ἰλπεη {Πε εχατηῖπατ 

ηας ραΐ ἴπεςε αἀθδίοῦς, πε Ρτοσεεάς, ΄ (αἱ {με Ἠίηεςςες {ο ἴΠεδε 

{αοἳς᾽; απἀά νΏεη ἴπε οαβηά]άαίε Ώας ρτοάασεά Ὠϊ5 νίηεξδςες, Ώε 

πεχί αδίς, ΄ Ώοες αΏΥ οπθ ΜΙ5Η {ο ΊηαΚε αΠΥ αοοιδα{ἱοΏ αραϊηςί {5 

παρ’ (ερ. 41ῇ., οἨ. 55, Κεηγομ’5 {4Π5.). 

Ίο οοπο]αάςε, ἴπεῃ, ἴπαί ππετπ αἲ ἴπε Πεατίηρ Ῥείοτε ἴΠε Φεηαίθ 

πε Ῥτεδϊάϊησ οῄ]Ἱοετ αξΚεᾶ {πε ᾖπα] απεδίοῦ, 5οπ16 ΠΙεΙηΡετ οἱ ἴπε 

οαἱροῖπσ Φεηαίε, ΟΙ 50116 ρηναίο οἰίσεῃ, Ῥτεδεπίεά {πε {οΓηια] 

οὐ]εοίίοι ἴαί Μαπιίειις Παά 5ετνεά 1π ἴπε οαναἰτγ υπάετ ἴΠε 
ΤΗΙΤΙΥ. ΤΠο οαπάϊάαίε τηαδί ΠΟΥ Ἠανε Ῥεεη ρίνεη πια {ο Ρί8- 

Ρ8τθ α ἀείεῃςε, 5ο {μαί νο τηπςί α55απιε ἴΠαί {ης «Ώατρο ας 41 

ονετ {ΟΙ α ἰαΐετ ππεείίηςσ οἱ {πο Φεηαΐθε. ἹΜαπιίμεας ἴπεη πεηί 

{ο Σηδίας, ο Παά ἵπ {Πο ρᾶςί ἵεη 7εᾶΙ5 ποηῦ α τεριίαίίοη ἃδ 

ἃ Ἠτίίει οἳ οουτί 8Ρ6εΟΠ6ς5, απά επιρἰογεά ἨὨϊπι {ο οοπἼροςε ἃ 

«ροεςᾳ. 

ΤΠε Ίανγετ οοα]ά ποῖ αρρθατ ἵπ ἴ{Ἡε Ῥεπαίε {ο Ρ]εαά {οτ Ὠῖ5 

οἰεπί, Ῥαΐ {πα γοάηΏς ΠἹάηΠ ας ορµσεά, 4οοοτάΙΏρΡ ἴο ἴπε οδίοτη 

Ῥοί]ᾗ οἱ οοιτί αηά ῷεπαίε, {ο ἀε[νει Π5 ΟΝΏ Ρε. 

ΤΠε Ρτοῦ]επῃ {ο 1Υδίας ννας, ἴπεῃ, ἴο ἵεατη υπείπετ {Πε ΎΏατρε 

ὕας ἵτας, απά 1 ας υΠείπετ 1 {οτηιεᾷ α να]μά οτοµπά {οι Πὶ5 

ο]επί’5 εχο]ιδίοΏ, απᾶ {ο ἀείετηιῖίπο ἡῃαί Ρρίεας οοσ]ἀ Ῥε Ῥτεδεπίεά 

(ο οβδεί ἴἩα ομΏατσθ. ἸΜοτεονετ, Τγδίας Πα {ο Ῥεαι ἵωπ ππἶηά ἴἶε 

{αοί (Παί {]ε 5Ρεεο[ Ία5 {ο Ὦ6 5ΡΟΚΕΏ ὮΥ ἴπε γοςΏΡ πιαΏ ΠΙπηδεί{. 

Της6 πιοτθ ἴ1ε υτίίετ οοι]ά αἀαρί ἴἩε ἴοηε οἱ {ο 5ρεεοὮ απά ἴπε 

1 Τµε απεδίοη α5 {ο ἴαχεδ γνου]ά Πατά]ν Ῥε αδκεά οἱ εαπάϊάαίες» {οι ἃ 

«επα{οτδΗϊρ, {ος Ελῖ5 ἵνας ορεη {ο Ίπεη ο{ ἴΏε Ιοψεδέ ΡτορετίΥ εἶαδ», Ίο Μεγε 

ποῖ 5α]εοί ἔο {αχαίϊοη., 



ντκορύστιον τας 

παίυτα οἱ ἴπε Ρ]εα ἴο ἔῑπο Ῥει5οπαΙΙ{γ οἱ Πῖς οἩεηί, ἔἶιο Ίε5ς ατΠοα| 

ψοι]ά (λε ρ]εα αρρέατ, αΏᾶ ἴἶπο ποτε εΠεοίίνε ουὶά 1 Ῥε. Τε 

Ἱαά, ἵω ποτέ, ἴο Ὑπῖε {πε 5ΡρεεοὮ ΥΠΙοΏ {πε γοιης ππαὮ Ψοπ]ά 

ἨϊπηςαιΕ Ώανε ντ]ίεη 1 Ὡς Παά Ῥοβδεςςεά 1/δίας’ς Κπον]εάρε οἱ 

Ίαν απἀ Ρολµίϊο5, απᾶ 1}5ία5’5 (ταϊηῖης ἵη ατραπιεη{αΠοῃ. 

Ας {]ε αἀνοσαία πΝεπῖ ονε {Ώε {αοίς γ{Ὦ Πὶς οἱεηί, 1: αρρεατεά 

ἴπαί ἴπα οοπιρ]αϊπαηῖς ἀῑά ποῖ αἰεπιρί {ο οἶίε ΠΥ Ἰηδίαηοε ΝΠΕΠ 

Μαπείμεις Ὠαά 5εινεά ντ] {πε οαναΙτΥ, Ῥαΐ ας Ῥαδες ἰΠπεῖτ νηο]ε 

αἴίαο]ς προηῃ ἴλπα {αοῖ ἐλαί Πῖς ηᾶπς Ίνας {οαπᾶ 1π ἴπε οΗιοῖα] 15:. 

Τϊο Βτ5ί Ρισίηπεςς οἱ {πε ἀείεηδα τνας, ἰμετείοτε, {ο {τοι αἱδ- 

οτθαῖί οἩ ἰλπὶς σι. ῬΒαϊ 1Ε ἴμαί «ποαίἰά ποί οοηνίποῬ {η θεηαίε, 1έ 

τεπηαίπεά {111 {ο 5Ώοιγ {παί δεινίσε ἵη {Πε οανΥαἱΤΥ οἱ {πε ΄ΤΠΙτίγ πας 

ποί Ῥεεπ Ἱπίετρτείεά ας εχο]αάϊηρ α πια Ποπ Πο]άϊηρ οΗ]οε ππάετ 

πια τεςίοτεά ἀ6ΙΠΙΟΟΙΑΟΥ, 1 Ὦε ν΄ας οίλεγηῖσο πποοπρτοπηΐδεά. 95ο 

ΠΙΠΟΤὮ {πα Ίαινγετ οοι]ά {ατηϊςη {οτ ἴωε ἀείεηςδε. Ἐαΐ Τῳδίας Κηεν’ - 

{ιο Αἰπεπίαη απάίεηοθ ἴοο ψε]] {ο 5αρροςε {ῑπαί ΡιαΙδῖῬ]ε ρτοοί οἵ 

να]ιά Ρτουοί νοπ]ά οαΙΙΥ ἴΠε οἈδε. Ἡε Κπεν ἰΠαί {πεί νετά]οῖ 

φου]ά Ὦαο ἀείετπιίπεά Ίποτε ΒΥ {Πεῖτ {δε]ίηρς {ΠαἨ ἰΠεῖτ Ἱαάρβπιεηί, 

αηπά ἃ5 ηε {α]κεά υγ] Πὶς γοάΏς οΠεηπί ο δαν’ {παί ἴπε τηβη)5 ΟΝΏ 

ΡεγεοπαΠ{γ γνοπ]ά ο Πῖ5 Ῥεςί άε[εηςδε ; ἴῑιαί αἴτετ {πε Ὀτιεί[εςί ατρι- 

πηθηί 9Η {πε {εοΏηίσα] οματρε {πε Ῥε5δέ Ῥοβεί]ε οοἵἵ5ε ποπ] Ῥε {ο 

Ἰοΐ ία γοιΏς ππᾶη ἴα]ίς 1η ἔἶπε τηοδί Γταη] ἵναΥ ΟΓ Πὶ5 οπΏ αἰθίαᾶε 

απά οοπάποῖ. Έοτς Ἡθ Ίνας α ἴΥρε οἳ {με Ῥοα5ί οἱίζεῃ, ΠαΏξ, επί]α- 

ἰᾳδίῖο, 686εί {ο 5ετνε {Πε σίαΐς͵, Ρετςοπα]]γ Ῥτανς ἵπ ἄαηρετ, « ἴπε 

ῃτςί {ο ἴακε ἴἶια Πε]ά απά (πε ]α5ί {ο τείατΏ ᾿Σ Ώε Παά «Ώου Πῖ5 

ἀενοίίοη {ο {πε τεδίοτεά ἀεπιοσταογ Ὁγ {6 πιοδί ΠοποταὈ]ε ΠΙΙἴΑΤΥ 

δεγνίοε; Ὡς Ὠαά οηΙγ {ο 1ε]] Πὶς 5ίοτγ {ο ἴὮο Ί41γ α5 Ἱα {ἰοἰά Ἡ {ο 

Τγδιας {ο υπ {ἴνείτ οοπΠάεησθ. Απά 5ο 1/δίας εί Ἠϊπι {εἰὶ Τις 

δίοἵύ. Έει 5ραεσΏ υπίεις κοπ]ά Ώανε Ῥεεῃ αΡίε {ο οοίηροςε ἃ 

«ρεεοΏὮ ὙΠίοὮ Ιπουπὶά Ιεί {πε ηιαὮ 5ρεαΚ ἵΏ Πΐ5 ομ’Ώ Πεατίγ, ἀποοη- 

οἶΟΙ5 ΙΥΔΥ, απά γεί νοπ]ά ρτεδεπί εαοὮ {[αοῖ ἵη ἴπε πιοςδί {ε]]πρ 

{οτπι. “ΥοιΏ ἵ οοηπΠάεηί απά ἰαἰκαίνα, 1 475 δίτεδ 4προιπ 

ἀεία1ῖς, 1{ ονετεςτηαίες {πε Ἱπιροτίαπος ος γηαίῖ Τε Πας Ιδε]ί εκ- 

Ρετίεηοεά απά αοοοπαρΗςΏεά. Τη Μαπαίμεις ἴμεςε 4 παΠ ες 5ΕΕΙΩ 

ἴο Ἠανε Ῥεειμ εδρεοϊα]Ιγ πιατκα. 1π Πῖ5 Ἱπίετνίενης γ(Ὦ Ὠς Ίανύγετ 
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ευ νψοι]ά ποί Ἠανε {αϊ]θά {ο τηαπ]{εςδί (Πειηςε]νος.ἳ 1Τμ5ιας’5 

1ηβδί6ΙΥ οἱ αἶπιρ]ε, οἶεαί ἱαηραασς, οἱ Ῥτίε[ εχρτθδδίοη, οἱ υὶνιά 

ΠΕΙΤΑΠΙΟΗ, Ίνας ῬτεοίδεΙΥ Ὑ]αί Ίνα πηοεᾶςά ἵπ Ρρτερατίης α 5Ρρεεοῇῃ 

νπιος 5Ποαὶά 5εεπ ἴνο παίπταὶ αχρτεΞΣδΙοη οἱ 5 οἱεηίς ΟΥΝΗ 

αυα]έίες.” 

Τμο ἁαίο οἱ (πε 5ρεεοῇῃ ἵ5 Ρείψεεηπ 394 απἀ 35ο Β.ο. 1 ο81- 

ηοί Ἠανε Ῥδεει υγιίίεη Ῥείοτθ 3904, {οἱ ὃ 15 5ρεαΚς οἱ ενεηῖς οἱ {παί 

γθατ. 1 σας ΠατάΙγ Πάνο Ῥεεῃ υΥΠίίεη α[ἴετ 35δ, Ὀεοαβίςε 1η {ῃΠαί 

γεατ Τμταδγρα]ας ἆῑεά, υνπί]ε ἴπο «ροτῖνε Ίαν ἵπ υΠΙοὰ Ἡε 15 

δΡροΚεη οἱ 1ῃΠ δ τς, απά ἴλπε πςε οἱ νε Ρετίθοῖ -ἴεμδο ΙΠ ὠνειδικότος 

η [ναί Ῥαδδασθ, αἱπιοδέ οοπαραε] {Πα ἰπίετεπος ἴΠαί ης να5 Ἠνίηρ 

Νεη ἴἩς δρεεοᾗ ας ἀε]ινετεά. ΎΤΠα τείετεηος (5 τ8) {ο οἴμετ 

πηϊΠίατγ 5ετν]οες {ΠαΏ ἰΠοςδε οἱ ὃ τ5 ΊηαΚκες 1ί Πε (μαῖ ἴπε 5Ρεεοῖ 

{α]]ς α οοηκιἀεταΡρ]θ τηε αΠατ 294. ΄Τ Μας οετίαϊη]γ αἴτετ {πε Πάε 

: οἱ Ροραίατ {εεΙπρ Ἠαά Ῥεραπ {ο (πτη Ποπ ΤΠταδγρα]ας (5εε οἩ 

ὃ το). 
ουτΙΙΝΕ 

1. Ἠροοίμιον, Ζογαζ7 (νητι Πτςί Ἱρόθεσις), 58 τ--2. 

Ἰ απ οοηΠάεπί 1Π ΠΥ ἵπποσεποςῬ (85 τ--2); 1 5Πα]] Ῥρτονε {λπαί 

1 Ίανε 5ΠΟΝΗ Ίποτο {ΠαηὮ Ρραςδσίνα Ιογα]ί7 ἴο ἴπα ΏειποσίβοΥγ; Ῥαϊ 

ᾖτοί 1 σια]] Ρτονε {αί Ι ἀῑά ποῖ 5ετνε ἵπ {πε οανα]τγ οἱ ἴπε ΤΗΙτίγ 

(Ἠρόθεσις), (6 3). 

ΤΙ. Πίστεις, 4Λ61/ε{α{1Ο, 99 4--δ. 

ΑΏΦΙΕΤ {ο {πα Ιπππηεάϊαίε «ᾖατρο. 

4. Ῥτοοί ἴμαί 1 οοα]ά ποῖ Ώανε Ῥεεῃ 1Π {πε οβνΥαΙΤΥ, ὃδ 4-5. 

δ. Ἰηναμάαίίοη οἱ {πε οΒιοῖα| οανα]τγ το]]. 

τ. ΤΠ Πας Ῥεεπ {οαπᾶ αητεΠαδβ]ε 1ηΠ οἴΠετ 688Ε5, ὃ 6. 

2. ΜΥ ηαπηε ἶ5 ποῖ ἵπ {πο τεΠαΡ]ε το]! οἱ ἴπε ΡΠΥΙΔΤΟΠς, 55 6--7. 

6. Ένεη Πας 1 5δετνεά, Ρτεοεάεπί 15 ἵπ {ανοτ οἱ ΙΠΥ αάτηϊδδίοΏ 

{ο οΏπος, ὃ 8. 

1 Ῥτυῃς, {140747 15εζες 07{Γῶέ, Ῥ. 449. 

3 Τη {Πῖ6 6ρεεςὮ 1.Υδίᾶ5 ννας ονἰἀεηπί]γ οοποειηεά οπ]γ {οί δεοπτΊηρ ἃ νετά]οί 

{ος Ὠϊ5 οεηί. Τ{ε αιραπιεηί 15 επίτεΙγ Ῥετδοπα]. ΤΠε ρτεαί ἶδδιες Ιηνο]νεά 

ἵπ ἴΏε φπεξίίοη οἱ {ες ἱπίετρτεία[ίοη οἱ {Πε απηπεςίγ ατε ποί ἀἱδοιδεςά, 
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ΠΠ. 5εοοπά Ἰρόθεσις, {7 οβοσ1{ο, δ ο. 

Α Ρίθα ἵπ δοκιμασία 5ποι]ά Ἱπο]αάε τονίεν οἱ {πα η]ο]ς Πΐς : 

«ΠΕὮ ἃ τενΙεν’ 1 ν] ρ]νε. 

Ίγ. Διήγησις, Δα7αήο0, 35 το--1δ. 
4. ΜΥ {απι]γ τε]αίοης, ἃ το. 

δ. ΜΥ 5οοῖα! τεἰαΠοης, 55 ττ--12. 

6. ΜΥ πηήΠίατγ τοοοτᾶ : 

τ. Τωε εχρεάϊίοιτ {ο ΠΗαΠατίας, 55 12-14. 

2. Γηε εχρεάἰΠοι {ο ΟοσἰηίἩ, 85 το--τ7. 

4. Οἶνει τηϊΠ{ατγ ετνίσς, δ 18. 

Ὕ, 

4. 

Λύσις, Δε {αζζο, ἃὃ 1δ--21. 

ΑΠΞΨΕΙ ἴο Ρτε]αάϊσοε αγίδιηςσ ΠΟΠ ΠΥ Ρείδοπα] αρρεαταηΏος 

απμᾶ Ῥθατίης, 55 τδ--το. 

2. ΑΠΞςΜΗΕΤ {ο {πε «Παίρε ος {ογιατάπεςς ἵπ ἰαΚκίης ρατί ἵη ραβ]ο 

μΐε, ὃδ 209--21. 

ΟΟΜΜΕΝΤΡ ΟΝ ΑΡΟΌΜΕΝΊΤ ΑΝΡ ΡΤΥΤΕ 

Ι. Ἡροοίμιον, ἔἤποζώ/η, 8 τ--ᾱ. 

Τπε ορεηῖπϱ ποτάς φίτῖ]ε {πε ποίε ο{ οοπΠάεηοε ἴ]αί 15 {ο ρετ- 

ναᾶς {με 5ρεεςῃ. 

Απ ἱπιροτίαηί ΡοίΏί ἵηῃ αΏΥ σοοᾷ ΡΓοΟσΘΙΗ ἶ5 1ΐ5 Ῥοϊνατ {ο οβίοὮ {πε 

αἴϊεπίϊοη οἱ {Πε Πθατατ; ἴο {πῖς επᾷ α Ῥτϊισᾗί Ραταάοσ ἶ5 απ εχοεὶ- 

]εηί ΠηθαἨΏ5. Φ9ο ἴπε αἰεηΏοη οἱ ΔΏΥ 5επα{οί Πο 5 εχρεοίῖης 

{ο Ίθατ {πο αδααὶ οοιπρἰαϊπξ αρα]ηςδί {πα πια]οε οἱ {πα Ῥτοδεοίοη 

5 Ριεαδαπ{Ιγ αμϊοκεπεά ὮΥ {πο ορεπῖηρ τεπιατ]ς επαί ἴΠε 5ρεαΚετ ἶ5 

αἱηιοςδί οταίε[α] {ο {επῃη. 

ΤΠο {οτπιαὶ 5οπειηε οἱ {πα τηείοτίοίαΏς {0ἵ {πο {ΤαπεΙγοτ]ς οί 

«ρεθοὮ Ρτεδοτίρεά, ας ἴπε 5εοοπά οἱ (τά ἀῑνίδίοη, ἃ πρόθεσις 
(ᾖ2οβος{ή19), α Τοτηια] 5ἰαϊεπιεπί οἱ υΏαῖ ἴε 5ΡρεαΚετ ΡΤοροςες {ο 

Ὄτονο. Βαΐ Πετεο ΤΥδίᾶς ΊΎΕανες ηϊξ πρόθεσις ΙΠίο ἴπε ῬίοεΙη 5ο 

ηβ{τα]]1γ απά οἱοδε]γ {ῑιαί νε οαΏ Πατά]γ ἅταν ἴπε Ἠπε Ῥείψεεη 

ἴπεια; ὃ 3 Ῥερίης ας ρατί οἳ {μα Ῥτοεπι, Ραΐ 1ΐς ]αδί 5επίεηΏος 15 ἵῃ 

Ώλε ΠΠ] {ΟΤΠ1 Οἱ πρόθεσις, 
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ΤἜπα ῥρτοεπι 5 θα ἄοπι τΏείοτῖοα| ειωρε]ἠσΏπιεπί. ἜΤῆο ἼαἩ- 

ριασε ἶς ἀϊσηϊπεά απά {οτοῖρ]ε, Ῥαί επΏτεΙγ ηαίυτα]. 

ΤΙ. Πίστεις, 4Ρ1πελίο0, 8 4--δ. 

4. δδ 4-5. Το ατσυπιεηί ἴπαί ἴπε ΤΠΙτόΨ ποι]ά ποῖ Ἠανε 

τεοεῖνεά 5ο Ἰαίε ἃ ΟοΟΠΙ6Γ ΙΠίο {Πεῖτ 5ετνίοε ἶ5 εαΚκ. Τε ἔππε 

ΨΏσεη {να οχῖ]ες Ίετε παονίησ ἄονω αροη {πε Ῥίταεας τας ]αδί {Πε 

πια ἨΠεΏ {μα 'ΓΗΙΤΙγ Ίγετε σἰαά οἱ ΠαΙρ. Τπε {αεί ἴμαί ΜαΠί- 

πεις οἨοςα {5 πια ἴο ταίπτΏ {ο ἴῃΠε οΙίγ, απᾶά ἴλμαί ηε ἵνας α- 

η] ίεά ὮΥ {ιο αἁππιηίδίταίίοη, Ίοοξς ας {ποαρΏ ης γα5 ανονεάἰγ οἨ 

Ειεῖχ δἷάθ. Έτοιπ λαῖ νο 566 Ιαίετ οἱ ἴπε επἰ{ηιαδιαςίο 68ΡΕΓΠΕΘΕ 

οἱ ἴηε γοΠβ 1ηᾶΠ {ο Ῥε αἲ ἴπε Ποηπί ἵη πε οἱ ἄαηρετ, 1{ ἶ5 Ώατά 

{ο Όε]ιενε {παί, τείατηίης {ο Αίπεης α5 ἴ]πε οΓΙ5Ι5 Ί/ᾶ5 αΡΡΙΟΔςΠΙΠΡ, 

Ἡε {οο] οἷάςς ΠΠ πεϊΙίΏετ ΡρατίΥ. 

2. 88 6-7. ΤΓηΏε αιραπηεπί Ποπ ἴμο ἆοαρ]ε Πδίς 15 5ίτοηρεί, 

Ραέ 1ὲ 15 Ιπιροςδὶρίο {ο 58Υ Ποιγ 5ίτοηΏςθ. ΙΓ {Πε {65 πιοΏΥ Ῥτεδεπίεά 

αἲ ἴ]ς οἶοςα οἱ 8 ὃ Ιπο]αάεά {εδπιοπΥγ οι ἴΏε ΡΗγἰατοᾗς {ῑαί Ὠῖ5 

ΏΘΙηΕ γα5 ηοί ΟΏ {λΠεῖτ Ἠσίς, 1ὲέ νοι]ά Ῥε αἰπιοδί οοπν]ποίηΡ. Βαΐ 

Ι{ ἶ5 ποί απο ορτίαίη ἐπαί {πε 4Ώδεησε οἱ {Πε παπι ΠΟΙη {Πε 1δί 

οἱ {ἶοςε Πο τεοεῖνεςά {πο οαναΙτΥ ου{Πῖ ρτονες ἴπαί Ώθ ἵα5 ποί 1Π 

(με δετνίος ἁωτίηςρ {ο ]α5ί νεεῖς. Μαγ ποί δοπἹ6 Πάνο {ατηϊδμεά 

{πεί οὔΏ ου(Π{ 1π ἴλοςς {πες οἱ ρτεαί Πηαησί]αὶ πεεᾶά οἩἳ {πε ρατί 

οἱ {πο αἀπιϊπΙδίταΏΠοη, απά γου]ά επί ποί ὃε ρατιοι]ατ]γ ἨΚκε]γ ἴπ 

{ης σα5ε Οἱ α Ἰαΐθ «ΟἵΙΩΕΙ απά υε]]-{ο-ἀο νο]απίθεετ Ί]κε Μαπαίιειιςὸ 

Τηε πιοδε 5ατρηδίηρ {Π]1ηρ ἶ5 ἴλαί πεϊίπετ {Πε ρτοδεοαΏοη ποτ {Πα 

ἀείοηςε 566Ίη5 ἴο Ἠανε ΡτοᾶᾷσσοἙά {ο {εδίπιοπΥγ οἱ ἴπε οΏισοτς 

πηάει νΏοιπῃ Μαπαίπεις γοι]ά Ἠανε 5εινεά. 

6. 5δ. ἜΤπο (πιτά ατσαπχεπί πνου]ά Ὃο οοπο]μδῖνε 1 νε οοι]ά 

οοιπί αροιπ οοηβὶςίεπί αοίῖοητ ὮΥ {πε Αἰπεπίαη «οατίς οἱ Ὀεπαίθ. 

Τ]ε αΙΏΠεςίγ, 1{ {οἱογψεά 1Ώ ροοά {αΙίπ, οαρΏί ἴο Ώανε Ρτεο]αάεά 

ένεη {με τα]δῖης οί ἴμα ααεςίίοη οἱ εχο]αάἶπρ α {ΟΤΠΙΕΙ ἨΠΕΠΙΡΕΙ οί 

{πε οιΥαΙτγ ποπι {λε Ῥεηπαίε. Εαΐ {πε {αοί ἴπαί 1γδίας ἆοες πο 

ἆατε ]εί {Πε ο.δε τεςί απροῃπ {Πὶ5 οπε ατραπἹεπί αηπά ἴπαί ο Ραςςες 

ονετ 1 απϊοΚΙγ, 5Ώοήύς5 Ποιυ απτε]αρ]αε Ὦε {εἰ {πε ἴεπηρετ οἱ {πε 

ῬεοΡ]ε {ο Ῥοα. 
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ΤΠε Ἱαηριασα 5 ας δἶπιρίε απά ἀῑτεοί ἃ5 {μαί οἱ {πε Ρτοεη]. 

Τήετε ἶ5 ποϊΏίηρ {ο 5αρρε»ί ἴο {πε Πεατετ ἴπαί Μαπιίμεις ἶ5 6ρεαΚ- 

ης ψοτάς οίΏεί ἴμαη ἨΙ5 ΟΜΗ. 

111. Ῥεοοπᾶ Ἡρόθεσις, ϱ7οβου]10, δ ο. 

1 βίας ΠΟΥ ρτερατθς ἴῃΠε ΙΙΑΥ {ο Πῖ5 τηβίη ἀείεηςε, {Πε ΡΓθςεη- 

ἰ8ίἱοηΏ οἱ ἴΠ6 γοµΏρΡ ΠΠ ἵΏ Πὶ5δ ΟΝΨΏ {ταπ], επ{Πἠδ]αδίο ΡεΓδοπα]{γ. 

ΤΝ. Διήγησις, ΔΩ77α4Π10, δὲὸ 10-18. 

Έοτ (ῖς Ὀτοδάετ Ρῄαᾶςδε οΕ {Πε ἀείεηςε 1δίας {1Γη5 {ο ηαταίΊνε. 

Τπετα ατα {πτεἘ ΊαΥ5 Οἱ αδίπρ πατταϊῖίνε ἃ5 α Ῥατί οἱ α Ρρίεα: ἴπε 

δρεαΚεί ΙΠΠΔΥ ρῖνε Πὶ5 ΠΠ] πατταίΊνε απ πεη ατραε {Πε οοπο]αδίοης 

{ο Ῥε ἅτανη ἄοῖη 151 οἱ Πο ΠΙΔΥ ηδιταίε 5ίερ ὮΥ 5ἵερ, αΏά αἲ εβο] 

ἵερ αἴσίθ ας {ο ἴ]ο οοπο]αδίοη {ο Ὃε ἄταπη Ποπ α ρατοι]ατ Ιηο- 

ἀεπι ; οἱ Ἡςδ ΠΙΔΥ σἰνε {πε ΠΠ πατα"νε νηίποιί ατριπιεηῖ οἱ 

οοπηπιεηῖ, {ταςίπρ {ο {ιο ρούετ οἱ (με πατταίίνε 1ἱδε]{ {ο πιαΚε Τίς 

ΟΠΏ ατραπηεηί. ΤΠΙς ]α5δί απά πηοςδὲ ατεςιο {οτι Τμγδίᾶς οΏοοςες 

{οι Μαπβίμεις, ππαΚίηρ ΟΠΙΥ {πα 5Ισ]ίαεςί οοιηπιεηί οἨ {πε Ῥεατίηρ 

οἱ {Πε 5εγεταἰ 5ἰαίεπηεηίδ. Α5 Μαπιίμεις Ρρτοσεεάς πΗ{Ἡ 5 5ίουγ 

με 5εηαίοτς 566 ἵπ Πἰπι {ο σοπετοις Ῥτοίῃετ, ἴΠε {επιρεταίε απά 

οτάετ]γ γοιπρ πα πα 5οοῖα] οἴτο]ε Ιπο]πεά {ο ΙπίεπιρεταΏςςε απά 

{οΙγ, (πε εαρετ Υοιηςσ φο]άϊετ, 5δεεκΊησ οί ἴα Ῥο5ε οἱ ἀἆαηρετ, 

απά σεπετοις 1η 5ΠΏατίης Πϊ5 πΊΈαΏς γΙ{Ώ Πῖς Ῥοοτεί οοπητα(ες. 1 4 

Πεί]ε {οο εαροατ {η ρα{είπσ Πήπηδε]{ {ουνατά, απά α Πεί]ε {οο οοπΠάεΠί 

Ίῃπ {ε]ίηςρ οἱ Πϊς οΨΏ αοπιενεπηεηίς, γεί Ἡε Πας ΟΠΙΥ ἴπε απηαΡ]ε 

[αυ]ῖς οἱ γοιίΠ. Τί πεεάεᾶ πο ατρατηεηῖ Το οοΏγΙποἙ ἴΏε ΠΕΤΕΡ 

ἴπαί 5υοΏ α ΠΙςΏ αξ ἴλαί, απἁἆ ΙΙ 5ἀοῖ α τεοοτά οἱ οΏϊναίτοις 

φοτνῖόθ {ο Ίο τοδίοτεά ἀθπιοσταοΥ, 5 ποῖ α ἀαηβετοίς ΠΠᾶΏ {ο 

οί 1Π {πεῖτ Φεηαῖΐθ. 1γδίας Ίεανες ἴΏε 5ΙΠΙΡΙΕ, οἶεαί αοοοιηΐ {ο 

π]α]κ6 1{5 ΟΙΏ ΙΠΙΡΓΕΡΦΙΟΗ. 

Ύ. Λύσις, 62110, δὺ 1ὸ-- στ. 

Τη α δίτῖο 5εη5ε αἲὶ {ῑαί α ἀε[επάαηί 5αὖ5 η Πΐ5 ατραπιεηί ἶ5 1η 

{μας ηδίυτε οἱ α ««τεΠιίαΙοη ” οἳ ιο οΏατρος; Ῥαΐ ἴΏε {ετπι λύσις 

1 9ο ἵηπ 1,5. ΧΙ, πε πατταϊ(ἶνο οἱ ἴπθ ἆΏαςε οἱ ΤΥδία5 απ Ἠϊ5 {απι]γ. 

3 95ο ἵη Τ,5. ΧΠ, ἴπε ἀῑδοιβδίοπ οἱ ἐπο 6ατεετ οἱ ΤΠεταπιεηες (5εε Ρ. 56). 
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αρρ]ίες αἱδο {ο {πε αΠδΙΥΕΙ {ο αἰίασίς οἱ {πε οίμετ οιάο 5αὈοτάϊηαίε 

{ο {πε πηαῖπ αἰίαοἷ. 1δίας Κποννς ἴαί πο 5ο ΠΠΙΠΟΙ αἰίαοχς 

ατα ΠΚεΙγ {ο Ῥε πιαάθ; οπε, ἰΠαί ἴπε ἀε[επάαπἰ Ῥεϊομςς {ο {πε 

Ίοπρ-μαϊτεά, 5Ψαρρετίηρ Ταοοηίζετς, {πε οίΏετ ναί Ἶε 15 α {οινατά 

απά οοπορεῖϊ(εά αδριταπί {οτ Ρρο][ίϊσαΙ Ρρτείετωεαί. Τασία απἆ 

πιοάεςίἰγ ΜαπαίμεΙς απΏδιγετς Ῥοΐμ, πΠίποαί αἰοπιρᾶηρ {ο ἀἆεΠΥ 

ἴπαί ο Ἠας ρίνεη 5ΟΙΠΕ Ο008ΦΙΟΠ {ΟΥ 5ΙοΏ αΏ ΙΠΠΡΙΕΡΦΙΟΠ. ὗΤΠεΗ, 

ΨΙὮΏ α ποτά οἱ οοπιρ]πιθηέ ἴο {Πε δεπαΐοτς, ααῖίε απεχρεοίεάΙγ, 

υηποαί απιπῖης αρ ο Πηαὶ Ῥίεα οἱ Ρετοίαβίοη Οἱ ΑΏΥ ΚΙπά, πε 

ειερς άονη. 

ΤΗ15 οπη]ςἙΙοη οἱ {Ώε πδαα] αρΏρεαί {ο Ίο {εεΙηρς οἱ {ωε ΏΘΒΤΕΙ5 

ἶ5 απΙίε ἵπ Κεερίηρ ΨΙίΠ {Πε οοπΠάεηπί ἴοπε οἱ ἴ]α γΠοἷε 5ρεεσῃ. 

Τηο οπϊδδίοη οἱ {Πο ΡετοίαΙοη 15 αἱδο π]δε Ίοπι {Πε τΠείοτῖσα] 

ροῖπί οἳ νίε». ἡΤΠπτοιρποαί ἴμε 5ρεεοῃ Τ}5δίας Ώας τερτεδςεά 

ενειγίΏ]ηρ {ῃαί «οα]ά 5αρσεςδί ατήΠοιαὶ οτ σιαάιεά 5Ρρεεοα; Ίί 

16 1Π Κεερίηςρ πα ἴΠὶς ἴπαί Ώς οπα]ΐς ἴαί ρατί οἱ ἴπο Ρρίεα Ίη 

ΦΠΙος τΠείοτίσαἰ ατί να5 ιδυα]]γ πποςί ἀιδρ]αγεά. 

Της Ἱαηραασε οἱ 5εοίίοης ΤΥ απά Υ Ῥτεδετνες {Πα ἰπιρ]οῖίγ οἱ 

Πιο εατ]ετ 5εοίοης. Να ποῖςθ ΟΠΙΥ α {εΠάΕΠΕΥ ἴο δε Ιατρετ απά 

ΏΊΟΤε τουπάεά 5επίεηοες ἵπ {Πο πιαῖη πατταίΊνε, 55 τ2--17. βῖνίηρ α 

οοπιραοίπεςς απά {οτοε μα ατε Ίε5ς οἵἵεη {ουπά 1Π πατταΊνε 5ίγ]ε.ὶ 

Τμετα ἶ5 αἶδο α οοηδίἀεταρ]α πδε οἱ απ (μείίο οοἷα 2 ἵπ είς Ῥατί 

οἱ ἴπε Ρίεα, Ῥαϊ Πατά]γ ποτε ἴΏαη 15 ηαίατα] η ΑΠΥ εατηεςε 

«ρεεςῃ. 

Νο 5ρεες] οἱ 1 Υ5ία5 οΠετεά α Ῥεΐίετ ορροτίαπΙέγ {οτ Ὠῖ5 ροοσ]ίατ 

ΚΙ] ἵῃ ΠίΠης {Πε 5ρεεοΏ {ο ἴΠθ ΠΊ8η (ἠθοποιία) ,ὃ Πανίηρ ἀεοιάεά 

{ο Ιεί ἴπε οα5δαο ἀερεπά οΏΙεΠγ οἩ ἴε ΙΠΙρΤΓεΡΞΙΟΏ Πίος Μαπίι- 

{ποις”5 ῬειδοπαΠίγ (ἦθος) νοι]ά πααΚε αροη {πο Πεατετς, πο ἆδνε]- 

ορεᾶ 6νετγ {ποισΠί απά εχρτεβδδῖοη ΙΥΠΙΟὮ νψοι]ά τενεα] ἴΠῖ5, απά 

5ἹρΡρίεδεεά ενετγ ο{Ποε. 

Τί 15 ποβορθαΡ]ε {λπαί {Ίετο 15 πο οοιηί{ετ-α{ίαο]ς οἩ {Πε ρτοδεοι- 

Ποη, ηο ἀἆεπιποίαίίοη Οἱ {Ποςδα Ἡ[ο, αοοοτάϊπρ {ο Πῖ5 οἰαῖπι, πιαςί 

1 Οη {(Π]5 ἴγρε οἱ 5δεπίεποο εἰταοίιτα 5εθ ΑΡΡ. ὃ 51, 

3 Ῥοτ {πε ἴθιπῃ «οοἰοπ᾽ 5ε6 ΑΡΡ. ὃ 44. 

ἕ Οµ ἴΠε πιοαπῖης οἱ ἠθοποιία 5εο 1πἱτος. Ῥ. 28. 
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πανα πιαΠοίοΆδΙΥ Ιηςετίεά Πῖδ ηᾶπιε 1η {πε Ἠδί οἱ ἴἶε οᾶναΙτγ, 
Ἠετα, ἴίοο, 6 ἶδ α σεηί]επῃᾶΏ απάἀά 5ρεαΚς κε οηθ. Ἠο σανς 

ΡἰαϊΏΙγ ἴΠαί {πε πιοίνε 1Π ἴΠῖδ οοπιρ]αϊπί 15 Ρετδοπα] 1Π]άΤγ ἴο 

Βἰπιδε]{ (5 τ), απά 5ρεα]ς οἱ ἴπε οοπιρ]α]παΠίς α5 εηπειη]ε5 οἱ Π15 

(τῶν ἐχθρῶν, ὃ 3), δαῖ ἴπαί 15 αἩ. 1γδίᾶς αἱψαγς τεῄαῖης ΠΟΠη 

8Όαςε απά 5ουιτί]οας ΙαΏθάαβε, Ὀαΐ Ίο Κποις Πο, οἩη οος8δΙΟἨ, ἴο 

αἴίαοἷ ηὶς ορροπεηί (ορ. Ρ. 31) ; 1π ἴπὶςδ δρεεοΏὮ πε τεαῖης {ΤοΠη 

Ι αἱοσείπετ. 



ΧΝΥΙ 

ΕΝ ΒΟΥΔΗΙ 

ΜΔΑΝΤΙΘΕΩΙ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

Βί μὴ συνῄδη, ὢ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις 
ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς 
χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας ' ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς 

3ο / / ες 5 /. 3 ο 
ἀδίκως διαβεθληµένοις τούτους εἶναι µεγίστων ἀγαθῶν 

ν ο Δ 5 λ ὸ ’ ο 9. 
5 αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς έλεγχον 

αν 2 Αα / Α 
οτῶν αὐτοῖς εβιωµένων καταστήναι. 

» ᾿ ᾳ 
εγω Ύαρ οντω 

αν) 3 ο ’ ο 5 ἐλ ζ λ ” / σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὠστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἶ τις πρός 

µε τυγχάνει ἀηδῶς διακείµενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος 

ἀκούση περὶ τῶν πεπραγμένων, µεταµελήσειν αὐτῷ 
Ν χΝ . 3 Ν Ἆ / « , τοκαὶ πολὺ βελτίω µε εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἠγήσεσθαυ. 

8 ἀξιῶ δέ, ὢ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο µόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, 

ι. συνῄδη: {με οἰάει Ας {οσπι 

ἵ5 ᾖδη, οοηίτασίεά {Τοπι ᾖδεα (α9εά 
ΡΥ Ποππετ). Τ1ε Ιαΐετ ἤδειν Ῥε- 
οαἵηἙ {Πθ δια] {οίπι Ίω {Πε {ουγί]ι 

οεΏηίΙΓΥ Β.0. ---τοῖς κατηγόροις βον- 

λομένοις: ας οἶδα {αϊκες {πε αοοαδα- 
να ῬρατιοϊρίαΙι οοηδίισίίοη Ίη 

Ἱπάϊτεοί ἀῑδοοιίςα, 89 σύνοιδα ἴαἷκες 
ἴμο ἀαίϊνε. ---- οἵτινες : 566 ΟΠ 12. 

4ο. ---εἷς ἔλεγχον κτλ.: {ο {7εέΜέ 

ἔε7Ἴφε[ωές Το α {σεσίζραέίοῃ οἱ 

{εῦ ὤπε, --- τῶν βεβιωµένων: ορ. 

Ώεπι. 18. 265 ἐξέτασον τοίνυν παρ᾽ 
ἄλλήηλα τὰ σοὶ κἀμοὶ βεβιωµένα 
ὀνα2416 ο{ῶε ὄγ οᾳ γομγ χε αλα 

21436. 

2. καὶ εἰ: ἐσερ {γ. 9ο 1Ο. 3Ά. 

ΤΟ. 37, 10. 50, 34. δὃ. καὶ εἰ τερτε- 

δεηίς5 α δίαἰειπεηί 5 αΏ ΕεΧίΤεΠΙΕ 

5ιρροδί{οη, Οἵ α5 ἴπΠε α{πιοςί {]λαί 

οαη Ρε αδ5ιηιες, ο α5 Ἱπιρτοραδίο. 

Ῥαΐ εἰ καί τεριεδεηίς ἴμε 5ἰαίε- 
πεηίῖ α5 5οπείΠ]ησ ἐλμαί, ν]]]ε ποί 

ἀἱδραίεᾶ, ἶ5. οἱ Ηε]ε Ἱπιροτίαπος 
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ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγµασι καὶ ὡς 
ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων µετέχειν ὑμῖν, μηδέν 

, 2 -. . 3λ δὲ / Ν Ἆ κ πώ µοι πλέον εἶναι ἐὰν δὲ φαίνωμαι καὶ περὶ τὰ 
τ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ 

παρὰ τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέοµαι ὑμῶν ἐμὲ 
μὲν. δοκιµάζειν, τούτους δὲ ἠἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. 

{ΟΙ {πο πια{ίθΓ αἲ ἰδδίθ, Οἵ α5 50Π16- 

εΩῖπο {λαί ἶ5 υαϊνεά αθῖἀάε; 50 1Π 

ΤΟ. 1, 32. ΤΠ. 
8. τοῖς καθεστηκόσι πράγµασι;: 

ἴο ἴᾷε εχ{έὔ ρύσε771/1616, νἰζ. 

εινα ἀεΠΙΟΟΓΔΟΥ. τὰ πράγματα 18 
οίεΏ Ίδεά οἱ {ᾷε ϱοσυΕΥ21/1Ε1{, α5 

Ἡείθ, απά ἵπ 12. 65, 25. 3, 25. ὃ, 

25. ΙΟ, 25. 12. Ῥιΐ αἱδο 1π ἴπε 

5εΏςς οἱ «αζζοέγαέζορ οὗ {2100ς 
α{Γαΐγς, {οὐ {ρῶῦ οὐ{γοί; 5ο η 

12. 03, 25. 14, 25. Τὸ; 20. 23. --- 

ἠνάγκασμαι: 5ε8 ΟΠ εἰργασμένοι 
εἶσίν 12. 22.--- τῶν αὐτῶν κινδύνων : 

ποί {Πε ἆαησετς οἱ {πο εχῖ]ε απάετ 

ἴπε ΤΗϊτίγ, {ο υΏῖοη οἴάσεης 5ο 

Ρτοιά!γ τείεττεά 1Ώ ἴἶεδε πες, Ὀυΐ 

ἀαηρεις ἵπ ἴῑε Οοπηίμίαη αγ, 
ΨΏοτε Μαπάίμοεις Ίας 5ετνεά ἴα 

τεςίοτεᾷ ἀΕεΠΙΟΟΓΑΟΥ αΏπά ἴΊετεὈγ 

«ΏοἵΏ Πῖς ΙογαΙίγ {ο Ἱ. --- μηδέν 

κτλ.: /0ΐ γεί ο { οἰαῦῃ αγ αα- 

σαίαςε Το 72γ5εῦς νἱσ. υπ 1 
πανε 5ΠοἵΏ Πιοίς ἴΠαητ {π5, Ι 

πηακο ηο Ρίθα {οτ 5ρεοίαΙ οοηςῖά- 

εταίΊοη {ΤΟΠ ΥΟ].--- πλέον: /107έ 

απ 1 1 ἀῑά ποί Ώανε 54ςς οοη- 

ἁαποί {ο ΠΙΥ οτεα]ῖ. --- καὶ περὶ τὰ 

ἄλλα: {7 αἲ] ο{ᾖεγ }εἰαίίοἨς αὐπο. 

---- μετρίως βεβιωκώς: 8Ώ ΕΧΡΓΕΡΞΙΟΠ 

ὙΠΙοὮ οοππες Τοπ ἴπε ΠἩθατί οἱ 
(τεεκ Ιάθεαὶς οἱ Πε. Τ{τε (τεεξ, 

απά εδρεοἰαΗγ {πε Αἰπεπίαη, ἆε- 

πηαπάςά ανοϊάαποε οἱ εχίτεπιθς α5 

α πιπζαιιεπία] ρεποῖρ]ε ἵπ οἰΩίςς, 
ρτεοϊξεἰγ α5 Ίπ Πεταίατο απἆ ατί. 

Απδοοϊϊιοίσπι ας αξ ἴατ Ίοπι {μα 

Ἰάεα] ας ἁἄταπκεηπηεςδς, οΠιοῖοιςδ- 

Ώςεςδς ἂδ Πε υποτίαγ οἱ Ρρίαῖδε αἂδ 

ἴπάιΠετεησε. Τ16. ποιάδ µετρίως 

βεβιωκώς εχρτεδς {πὶς Ιάθα] Π{ε 
Ροίᾳ ἵη ρεϊναίο απά Ῥυβίίο τεῖα- 
Ποης. μήδὲν ἄγαν ἶ5 ἴἶνε αποϊεηί 
Ρτονετρία] εχρτεςδῖοΏ οἱ {ο 5απι6 

εἰαηάατά, σωφροσύνη 15 αὐδίτασί 

Ώαπιθ. [η Αἰπεπίαπ ραδ]ίς {6 τε 
ἀοοίτίπε οἱ ἀθιιοσγαῖῖο εαια]ίγ 

«ἰγεησίμοηεά {πῖς ρηποῖρ]ε. Εδ- 

ρεοία!γ πας {π]ς ααα{γ ἀεπιαπαεά 

οἱ {πα τίοα ος σ;τεά Πι8Ώ, Ἡο 
οου]ά εας!]γ 5ΠούΥ {Ώδοίεηοε {ονατά 

οΟΠΏΠΊΟΠ ΠἹεηΠ. (ΟΡ. Ταγ]οἵ, «1επεμέ 

/αεαῦς, 1. 202 Π. --- δέοµαι: Ώς ταἆ 

σαϊᾷ, “/ ἄο οἱ οἰαίη. Ὦγ α 

ηεαί {ητη Ὡς ΠΟΥ δες {με πηοάεςί 

7 ὄερ” (δέοµαι). --- δοκιµάζειν: 
ἵη {πε {εομη]σαὶ 5εΏς6ε; 56ε 1η- 

{οά. Ρ. 133. --- Χείρους: 2.6. ἴο Ποἱά᾽ 

ἴπειῃ ἵη Ι65ς δδίΘθεπω ἔπαη η ἴπε 

ρᾶᾷδί. ο ἴπε ρ]απΗ ἵπ {πε 
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Δι τον 9 / ς 9 ο 3 4 Αα ΄ 
πρωτΟοΥ δὲ ἀποθείζω ως ουχ ιΠΠΕΙΟΟΝ επι των τριακογτο») 

σον ᾗ ο / / 
το οὐδὲ µετέσχον τῆς τότε πολιτείας. 

Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συµ- 
ο «κε ή ν 3 α , ὃ / φορᾶς ᾿ὼς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Ἡόντῳ διαιτησοµένους 

λᾳ Ν » ω ο. ο , 3 

ἐξέπεμψε, και ουτε των τειχων καθαιρουµένων ΕΠπεέΕ” 

δημοῦμεν οὔτε µεθισταµένης τῆς πολιτείας, ἀλλ' ἠλθο- 

«ρεεοἩ αραῖησί ΤὈϊοσίίοη 1ε]ὶς 

[πο Ίά1γ, ἶῃ ο.5α Ὦς 5Ώα]] {α] {ο 
Ῥτονο Πΐ5 οἴατσθς, {ο Πο]ά Ἠ]πι 

απά Ὠϊ5 αδεοοϊῖαίες Ιπ 655 εδίθεῖιη 

{ο αἲΙ {αίατε πια (ἡμᾶς δὲ εἰς τὸν 
λοιπὸν χρόνον ἡγεῖσθαι Χχείρους 
εἶναι 32. 3).---ἐπί: {οτοθ, 5686 ΟΠ 
12. Ι7. --- µετσχον: Ιπστεβδῖνα 

αοτϊςί, 2εΕείυεᾶ ἆ «/ᾖα7ε. ἩἨΠΔ. 

841: (α. 126ο: Ἑ. 52ο: (α]. 464: 

άΜΤ. 5ο; 5. 230. ΟΌΡρ. µετέσχε 
12. 66, µετέσχον 25. 18, Ὑνόντες 

12. 75, ἀθυμῆσαι 24. 7, ὠργίσθη- 
μεν 32. 21. 

Δ. Ὑάρ: οχρισαίῖνο γάρ, 8ε6 
ΟΏ 1Ο. 12.--- τῆς συμφορᾶς: ἴ]ε 

Ρα(]ε οἱ Αορθοδροίαπα. ΟΡ. 

οἨ 12. 43.--ὡε: 1δία5 ᾖδερ ὡς 
οίίεηες (αι αΏΥ οἴπει γοτά {οΓ 

ὁέ{ο”. Πα Ρρείδοπα] γοτάςδ αΠεΓ 

νείῃς ΟΓ ΠΙΟΒΟΠ. (Ἠε αἀ1γ/αΥ5 υ5ες 

Ἱ νπεῃ {Πε άρα οἱ σοΐπς {ο οΏθ”5 

Ἠοιςο οἵ 5ΠΟΡ ἶ5 οἰεατίὶν αάάεά {ο 

ἴπαί οί σοΐηςσ {ο {Πε πια.) ΟΡ. 

10. 22, 10. 23, 24. 1Ο, 24. 20. 

παρά ἶ5 αδοά ἵπ {5 Ίναγ ΟΠΙΥ ἵη 
ΤΓ. 15, 1. 36, 3. δ. πρός ΟΠΙΥ ἵῃ 

32. 10 (1ψ08), 32. 14, 1. 16, 1. 190, 

4. 7, 7. 2, ΕΤ. 1. 1. --- Ἀάτυρον: 

Ιπ αἃ 5ρεεοι οἱ Ιδοοταίε», ἆε- 

Ίνεταά αροιί ἰΠῖς Ὠπῃθ, Ίε τεαά 

(17. 57) ναί οαΐγτας, απά Ἠῖ5 

{αίπετ Ῥείοτο Πϊπ, Παά αἶνανς 

σῖνεῃ ἰταάε Ρρτείετεησε {ο ἴμε ΑίΠε- 
ηΙαἨΡ, ἴπαί {Ώ6εΥ παςά Παγηϊσιας σαἵ- 

σοος οἱ σταῖη {οΓ Αἰπεπίαη 5Πἱρ5 
πΏεη οίμετς Πας {ο 6ο αγΙαΥ επηρίγ, 

απᾶ {Παί ας Ἰ]αάρες η οἰνί σαϊίς 

ίΠεΥ Παά σἵνεια Αίπεπίαηπ Π]ραπίς, 
ΠΟΤΕ {Ώαη 5ος. {Ορ. ΗΙοκ5 απά 

ΗΠΙ, ἄγεες «ΟΠήο ια Ιποο07ῤ- 

ζ2075, 269 Π.--- Ἑόντῳ: οἴμειη]ςδε 

σα]]εά τὸ κοινὸν τῶν Ῥοσπορανῶν, 
α (αιθεκ οοἰοπύ ἵωπ ἴπο 'ΤΓαυτίαη 

(Πειεοπεςε (01πιεα). 15 ομίεξ 
οἳ πας Ῥαπίσαρειπ (πιοάεία 

ΚετίοΒμ). 1 5ίοοά Ιω οἶοδε {ταάε 
τε]αίοις ψΙ{Ὦ ΑίΠεῃς, Πιτη]ςΏίης: 

σαϊσοες οἱ οιαίῃ απά σα] Π5η, 

απᾶά οἱ ἴπο Ὠ]άες απά οἵπει ταν’ 
Ριοάμοίς οἱ ἴἶε ΙΠίΕΙΙΟΥ. --- καθαι- 
ρουµένων: ἴπα ἀεπιοβίοη οἱ ἴμα 

πα]]ς, θεση Ἱη α δρεςείασυ]ασ ναΥ 

9 ΓΥ5απάες (Χεη. {7εἠ. 2. 2. 23). 

Ραΐί Ι1εᾷ {ο {πα Αίπεπίαης {πεπι- 

φεἶνες {ο οοπιρ]είε, οοπίηπεά {οΥ 

5οπι6 της, Ῥεῖϊησ ΡτοβαΡ!γ 511] απ- 

Πηϊσιεα πεη Τ,Υς5απάεί τείατπεά 
{ο ΑίΠεης {ΤΟΠΙ ῷΔΙΠΟΡ {ο δεῖ 

ἴπο οΗβα{οΠΥ (αρ. οἩ 12. 74). --- 
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ο/µεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν 
9 , Αα Ὁ 

ὅ πρότερον πένθ᾽ Ἠμέραις. καΐτοι οὖτε ημας εἰκὸς ἦν 

εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους. ἐπιθυμεῖν µετέχειν τῶν 
9 / ού 5» δν / ’ 
ἀλλοτρίων κινούνων, ουτ ἐκεινοι φαίνονται τοιαύτην 

υ 6 Ν Α. ω) 

γνώµην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ μηδὲν 
3 6 / ο ΄ 3 Χ Αν 

ἐξαμαρτάνουσι µεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλ- 
. λ Αα 

ϱολον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. 

6 Ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ἱππεύσαντας 
ῳ δ/ / 3 3 , Δ Ν λ σον 

σκοπεῖν εὐηθές ἐστιν: ἐν τούτω γὰρ πολλοὶ μὲν των 

κατελθεῖν: {πε οοπιρουπά ἶ5 ἆοιαρ]γ 

Πίΐηπσ ας αΡρΗεά {ο (πε «οοπιωσ 
ἀοννα ) ποπ {Πεῖτ ΠΙΗ {οτί ΡΏΥΙε 
(δεε οἩ 12. 52), απά ἴλπε ΄ οοπιπσ 

Ῥαο] {τοπ εχῖ]θ, {ΟΙ ΥΥΠΙΟΓ 1 15 τε 

τεσα]αί εχρτεςδίοΏ (αρ. ὃ 6: 5ο 
25. 20 φεύγοντες μὲν . . . κατελ- 
θόντες δέ). ----πἐνθ᾽ ἡμέραις: ἵη 

επιρηαΏο Ρροδιήίοπ απά ἁταπ]ης 

πρότερον γι 1 ἄοπι 15 πηαίατα] 
Ρορίοη Ῥεΐοτε πρίν. 

5. εἰκός: {οί {ης ρτοπιίπεηοε οί 

ιο αΓσυπεπί Τοπ «ρτοβραβΙ1{γ ) 

(εἰκός) ἵη ἴἶε (εασμίΏς οἵ {πε οςἵ- 
τοηί τΠΏείοτῖς, 5εο Ιπίτοά. ρ. 14. 

---εἶς: Επίς ἶς ἰωε οΠΙΥ Ρρίασε ΝεΓε 

ῶγδίας δες εἰς καιρόν {οι ἴλε 

οτάΊπαΙΥ ἐν καιρῴῷ (ορ. 39. 14 ἐν 
τοιούτῳ καιρῷ); ἴπο αςοῖςδ. ΙΕ 
εἲς τερτεδεηίς {πε αοί α5 Ὀτεακίης 
Ιπ{ο {16 11ῃ6. ---- µετέχειν: ΟΟΠΙΡάΙΕ 

{πα Ίεηδα γη] ναί οἱ µετέσχον 
ᾧὃ 4. --- ἔχοντες: ΙΠιρέ. ΜΗ τείεί- 

εποε {0 φαίνονται; 50 ἀποδημοῖσι 
απά ἐξαμαρτάνουσι πιρξ. υγ τεί- 
6Γ6Πος {Ο µεταδιδόναι. 9θθ ΟἨ 

1Ύδ]λς ----1ο 

ἀγιωμένου 12. 32.--- ἠτίμαζον: 2.. 
γϊφίίεά {ει ΥΠ ἁἀτιμία: Ιπαρί. 
τε[εττίης {ο ἴμο σεπείαὶ Ῥο]ογ 

οἳ πε τα]]ησ {ασίοῃη οἳ {πε 
ΤΗΙΤΙΥ. 

6. σανιδίου: ἃα ἨΝοοάεπ ἰαλ]εί 

πα νΠίεπεά θωτίασε, αδεὰά {ΟΥ 

ρυρΙο ἀἁοοαπιεηπίς πΥΏ]ο Ίπετε ποί 

οί δα{ποϊεπί Ἱπιροτίαπςς ἴο Ῥε Ιη- 

φοτἼΏεά οἩἳ 5ίοπα. Τ{Πο Ρίοξδεοι- 

ση Παὰά ῥρτοβαβΙΥ οΡίαϊπεά {οι 

{πας οΠβ]οῖαἰ ατοῃίνες ἴπα Πς5ί οί 

ζἈναΙγγΏηεη οαἰ]εά οαί {οἵ 5ετν]σθ 

πάει ἴπο 'ΤΗΙίΥ.  9οπΠ6 ΙΠΕΠ 

Ψοδθ ΠαΠΙΘς Ίπετε η 5ΗοΏ α Π5ί 

ΠΠΑΥ Ώανεα Ῥθεπ οαί οἱ {πε οἰίγ,. 

οίΏετς οχοιςαά ἴοπι δετνίηςσ (ορ. 

Ατὶςι. Δετβ. «41. 49. 2), απᾶά ππάεἵ 

ἴπε στεαῖ ῬΓεδδΙτε οἳ ἴπε ΒΠπα[ 

οοπβϊοί, οίμεις, ποί οτἰσιπα]γ 

ἀταννη {οἵ ἴπε 5οτνίοθ, α{ε ΗΚε]γ ἴο 
ανα Ῥεεπ αοοερίεά. Λε ποεά 

ηοῖ α8δΙΙηςΘ αΠΥ ἰαπιρεήπο υΠία 

{πο Ἰσί {ο αοοουπί {οΓ {πε δίαΐε- 

τηθηὲ ἴμπαί Ἱ ναςδ ποῖ τοΠαβ]α. 

---εὔηθες: Πηεαπῖης, ΟΡ. οἳ 12. 97. 
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ε , ε , . ὃς να λ ο ἓ 
ομολογούντων ίππέευειν ουκ ενεισιν», έενιου δὲ των απο” 

δημούντων ἐγγεγραμμένοι εἶσίν. 

35 ἔλεγχος μέγιστος 

. α » 3 λ 
εκεινος ὃ εστιν 

ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε, ἐψηφί- 

σασθε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας, 
ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ᾽ αὐτῶν. 

3 3 

έμε 
/ 5 8 Ὁ 5 / » 9 Ὁὃ , ς ὰ α 

τοινυν οὐδεὶς αν ἀποδείξειεν ουτ ἀπενεχθέντα Ό”ΠΟο των 

--ἱππεύειν, ἀποδημούντων : ἴεηβδε, 

568 ΟΠ ἁγιωμένου 12. 32. --- ἐκεῖνος 
.. µέγιστος : ὀά {ᾷε ϱγεαίεςί 

οσο ες {η αποίε Τασα (ποῖ 
ἵω {Πλ (τοῦτο) ἨΝοτίμ]εςδς 1Η5ί). 

ΑΙίποιθἩ {πε ῥρτοποιΏ τείεί5 ἴο 

Ἠαί Ἱπππεα]α{εΙγ {ο]ονς απά ἴο 

Ὑπαί ἶ5 πεατεδί 1Π {ποισΗῆί, ἴπε 

{αοί οἱ Τέ5 5Ώατρ οοπίταςί Ῥι]ηςς Ίη 

ἐκεῖνος ἵπ Ῥίαςε οἱ ὧδε. Έοί δεΠ- 
ἄετ 5ε6 ΟΏ ταύτην 12. 37. - ϕν- 
λάρχους: οπε ΡΗγ]αΓοἩ Ίγας ε]εοίεὰ 

ΑΏΏΙΒΙΙΥ Ποπ εαοα οἱ ἴπε ἴει 

ΡῬηγίαε ας οοιωπηαπάςεί οἱ 15 ϱὰν- 

α]τΥ οοπησεηί. ΤΠςε Νοε ἔοτσε 

ἵας ἀπάει ἴπο οοπιππαπά οἱ ἴνο 

Πϊρρατοης. ΤΠε Ρριγίατοᾶς Ίετα 

τείετγεά ἵο ατε ἴωθ Π6εΝ Ῥοατᾶ, 

εἰεοίεά α[ίει ἴπε τείήτΏ οἱ ἴπε εκ- 

65. --- ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαν- 

τας: 770ῤε α ΕΙ οἵ {πε 7169 

οὗ ἔβοτε τυῇᾳο οζμεῶ ἴᾖε εποοῦγ 
(ἀπάες ἴπε ΤΗΙΤίγ). --- καταστά- 

σεις: 5ε6 Ιηίτοά. Ρ. 131. --- ἄνα- 

πράξητε: Τηοοά, ΗΠΑ. 8δι α; {α. 

1369: ὮἙῬ. 5οο, 674: (α]. 642 α 

Εοτ {πε πδασε οἱ Τ,Υ5ία5 απά οἴπει5 

η {πο οΏοῖοε Ρείπεειπ 5]. απά 

ορῖ. ἵπ.Ππα] οἶαιςδες αἴἴετ α 5εοοΏά- 

ΔΙΥ ἴθηςε, 5εε (ΑΜ Τ. 320 Π. Ι. 

ἴΠ5 ρατΏο]ο ἶ5 α 

εοπιρουπά οἱ τοί (1οοᾷΐνε οἱ 
ἴπε ἀεπιοηδίταίίνο τό), απἀά νῦν 
ἵη 15 πδακεπεά {ΟΓΠΙ γύν, 45 α 

Ρατᾶσίε οἱ ἰταηπβίῆοι. ΤΠΕ τοί 
Ναὰ5δ α Ἠεακει οαιἱνα]επί οἱ {λα 

ἨΠοιπετίο τῷ Ξ- 7 ἐᾖαξ εῶ5ε, {ᾖ6γε- 

7076. τοίνυν ἴλας τεοεῖνες Π]]αίῖνε 

ἴοτος (-- ἔλεγε[ογε) οτι 15 Ετςί 
ΏΊΕΙΩΡΕΙ, απά Ππαηδιβοπαι {οτοῬ 

ΠΟΠ 15 5θοοπά. Ττπ Τΐ5 οΟΙΗΠΙΟΏ 

μ56 5ΟΠηΕΠΠΩΕΣ 0Π68 ΡΓθγα]]5, 501Πε- 

Ώπηες {Πε οἵπετ, Ραΐ {οί {πο 5ἰτοί]γ 
Π]α{ῖνε 5ε ΤΥ5ῖᾶς ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ Ρί{6- 
ἴθτς οὖν. Ἠϊς πδες οἱ τοίνυν αἴθ 
ἴπεςε: (Α) Ας αηΏ Π]αϊῖνε ρατΏς]ε 
-- οὖν {ᾖεγείογε, 12. 5ο, 12. 84, 

19. 38, 19. 51, 24- 3, 24. 7, 24- 26, 
25. 20, 25. 23. (Β) Α5 α ψΝεακ 

Παᾶνε, πιατκίησ ἴΊα οἶο5ο οἱ απ 

ατσυπιεηί, Οἵ Ίη {ατηϊηρ {ο ἴε5- 

πιο, οἵ ἵπ οοππιεπ{ῖησ ΟΠ. 1ΐ, 
12. 37, 12. 46, 12. 70. 16.0, 1Ο. 23, 

απά οἴεπ. (Ο) ΜΗ 511ρ]ί Π]αίϊνα 
{οτος, α[ἴει ἴπα ςἰαίεπιεπί οἱ α 

σεηεγα] {αοί οἵ Ρτϊποῖρ]θ, τοίνυν 
Ἱπίτοάμοες {πε Ιπάϊν]άπα] Ιηδίαησε 

{ο υΠ]οὮ {πε Ρηιποῖρἰε ἵς αρρ]ᾗεά, 

1Ο. 57, 1Ο. 6ο, 25. 11, 25. 12 

(Ώ) Ας α ππετε ρατίεἷε οἱ ἰΓαἨβ]- 

7. τοίνυν: 
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φυλάρχων οὖτε παραδοθέντα τοῖς ᾿συνδίκοις ὡς κατά- 
/ 

βοστασιν παραλαβόντα. 
΄ [ο [ο 

καίτοι παᾶσι ῥάδιον τοῦτο 

γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἣν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀπο- 
δείξειαν τοὺς έχοντας τὰς Καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦ- 

σθαι. 
φ . / .». . , 
ωστε πολὺ αν δικαιότερον έεκεινψοις τοις Ύγραμ- 

λ , ’ 3 Ν Ν | ’ ερ, 

μασιν 1) τουτοις πιστενυοιτε εκ μεν γαρ τουτων ῥάδιον 

ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς 

Πο (-- μὲν οὖν) πιατκίπς {λε ποχί 
είερ ἵπ {πα αγριπηεηί, ΟΓ {με πεχί 
ἀείαιὶ Ἱπ ἴΠε ΠΙΓΑ“νε -- αραζ, 

έήεΥ, Ί0τυ; 5ο Ιπ ΟΙ ῥᾶςδασε, 
απά ἵπ 12. 43, 12. 56. 16. 12, 

16. 14 16. 15, 16. 16, 10. 15, 

1Ο. 50, 25. 15, απάἀ νετ οἵἵεῃ. 
--παραδοθέντα: ὮΥ {πε Ξοηαίς. --- 

τοῖς συνδίκοις: α[οί ἴπε τεδίοία- 

Που οἱ ἴαο ἆθεποοίαο 1 γα5 

{ουπᾶ {αῖ {πεις Ἡ6Γε ΠΙαΏΥ οἰαΐπις 

οἱ Ιπαϊν]άμαὶ]ς {οι {1ο τεςίοΓαοη 

οἱ Ρτοροτίγ ἴλπαί Παὰά Ῥεεη 5εἰζεά 

Ῥγ τε οἱίσατοΒμγ ἵπ ο παπιο οἱ 
{πε σίαΐίε, απά ΠπαΠΥ οἴμοις {οἵ ἴωα 

τεοονθίγ οἱ 5ίαΐε ρτγοροτίγ {πμαί Πας 

οοἵης ἰπίο ἴἶπε ρο5βεδ5ίοΏ οἱ Ἱηά]- 
ν]άααὶ. Το ἹΙηνεδίραίε (ἴπεξε 
οἰαῖπις, απᾶ {ο Ρρτεδίἀε ἵπ οἰν]] θι{5 

απἱςίης {ΤΟΠ ΊἨει, δρεοῖαὶ 6ΟΠ)- 
ΠΠΙ5ΞΙΩΏΕΙΕ. σα]]εά σύνδικοι, Ίείε 

αρροϊηίεά. Τε τεσοονειΥ οἱ 5ἰαΐε 

{απᾶς ραῖά {ο {λε οαναΙτγ Ρτορετὶγ 

{ε]] {ο {Πεπῃ. ---- ἀναγκαῖον : {εσ11α- 

ὀ]6.---- ἀποδείξειαν: ορί. Ώεσβαδε Ἱί 

15 {Ώε Ιπά]τ. εχρίεξδδίοΏ Οἱ {με ραςί 
(πουσῃί ἵπ {16 παπάς οἱ {πε ΡΙΥ- 
ἰα:οἷις (ἐὰν μὴ ἀποδείξωμεγ). ἨΑ. 

937: (α. 15902. 2: Β. 677: αΜΤ. 

6ο6.--- ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν: {πε 

δις τεροτίεά ὮΥν ἴἶο ΡΏγΙατςβς. 

----τούτοις: {πε Πδίς ρτεδεπίεᾶ ἵπ 

οοιγί {ΓοΠα με ατοῃίνοας (εἰίπεί {πε 
οΠσ]πα]ς οἵ οδΓγΙΠεά οορίε5). ΤῃΠε 

ατσυπηεηί ἶ5, «Τ]ε αΏ5εηποε οἱ ΠΙΥ 
ΏᾶΠ]ς6 {ΤΟΠ {πε ΡΗΥΙαΓε]ς᾽ Ηςδίς 15 

σοηο]αδίνε, {Οἵ α ΏαίΙπς οου]ἁ ποῖ 
{αἳ] {Ώετα, ας 1 τηὶσΏ{ 5ο 6α5ΙΙΥ Ἱπ 

Όε οοπιρ]αἰπαηίς᾽ Η5ί.  Ἔπε υ5υα] 

εχρ]αηπαίίοη οἱ {πα ΡροβδδΙρΙΠίγ οἱ 
ΕΓάΦΙΤΕ ΙΓΤΟΙΙ ἴπα δἱαῖε ἡ5ί 15 {παί 

1 γα Κερί Ρροδίοά ἴπ α ραρ]ς 

Ρίαοε. Ῥιΐ 1 εἴαδήτο Ὠαδά Όεεῃ 

50 688Υ, {6 ΏαΠΙε65 ποιά Ώανε 
γαιπαϊηεά οἩἳ {πα Ῥαμείη Ῥοαγάς 

αΏετ ἴμο ΚείμτΏ. ἜΤΓΠο ροςδςΙδ]Ηίγ 

Οἱ ε{α5δΗΓο αγ ἵη ἴπε ΡοβδδΙρΙ]Π{γ 

οἱ 5εοµτίπς {πο οοππίναπςοε οί 
[πο Ἱαερεις οἱ ἴἶα ταοοίάς. --- 

ἐν ἐκείνοις δέ: ἴ]με ρ]ασίπσ οἱ δέ 

ΠΙΕΙ ἐκείνοις (ορ. ἐκ μέν Ἰηδί 
Ῥείοτε) {ἴπτονς επιρῃαδῖ οἩἳὗ 
ἐκείνοι. 39ο ἵπ ἃ Το: 24. 4, 25. 
22. Έοτ οαἰπιῖ]αί ἁἀἱδρίαοεπιεηί 

οἱ μέν 5ε86 οη 12. 10. --- τοὺς 
ἱππεύσαντας : ορ. ἴπε οοΠβίΓγας- 
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ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν Φφυλάρχων ἀἄπε- 
α 5» , ιο , » ο 9 Ὁ 

8νεχθῆναι. Ἔπι δέ, ὦ βουλή, εἶπερ ἵππευσα, οὐκ ἂν 
Ὡ 5 ς χ. ΄ 

ἢ ἐἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ ᾿ἠξίουν, ἀπο- 
ὃ , « 3 λ ε 5» α [ον Αα α Α 

είζας ως οὐδεὶς υπ έμου των πολιτων κακως πέπονθε, 

πο δοκιµάζεσθαι.. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῃ γνώμγ 
χρωµένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων 
βουλεύοντας, πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρ- 

χους κεχειροτονηµένους. 

Ποη ψ(ἩὮ ἴμαί οἱ τοῖς φυλάρχοις 
αῦὈονο. 

8. ἔτι: 7/7{ῇ677Μ07Ε, ορ. ἔπειτα 
δ 6.---εἴπερ: 5ε6 ΟἨ 12. 27. --- ἄν: 

ψή(Ὦ Ῥοἱ] ὦ απά ἠξίουν. ---ἢ: ἰῑε 

οἰάει Αιο {ο ἶ5 ἦ, οοπἰγαοίεἁ 
Ποἱη ζα (αςεά ὮΥ ἨΠοπιετ): Ίε 
Ἰαίει {οτπι ἣν Ίνα Ῥερϊιηηϊησ ἴο 
αρρεατ ἵωπ Πεταίατο Ἰαίο ἵπ {ια 

ΠΠΏ οεπίΙτΥ; ορ. ἤδη απ Τδειν 
(6 1, Ν.). --- ὡς 

κώς: υψ]ί α Ρραγιοῖριε ὡς ας 

6καΏ]εοί]να” ἔοίοθ. 'Τηε Ιάθα εχ- 

Ῥίεςςαά ὮΥ {πε ρατοἱρ]ε ἶ5 τερίε- 

εεπίεά αξ Ἰγίωηρ ἵωη ἴπα ταϊιπά οί 
50ΠΊ6 Ῥεί5ΟΗ, ἂ5 δοππείπίηρ γ/Ώ]οῖ 

αΡΡεαΙς {ο Πϊπι {ο Ὀο {Γις, ΟΓ 5Ο0ΙΠ6- 
(Πως φΏ]ο[ι Ὡς αδ5απηες {ο Ῥε (16. 

Π ΠΙαΥ Οἵ ΠΙΔΥ ποῖ Ρο ἴτας 1η {αοἱ, 
απαἀ ἴλα πεί ΠΙαΥ Οἵ ΠΔΥ ποί 

Ρεµενα ἴω Ιέε; φαρ]εοίῖνε ὡς ἆοεδ 
ποῖ, Ηκα ἴπε Ἐηο]]ςὮ αγ ή, Ἱππρὶγ 

Ἀπίσαί(Ἡ. Ορ. ΟΏ 12. 13. 90 

το ο ο πάς σον ο οοᾶι το 

25. 13. ---πεποιηκώς, πέπονθε: ῥοεΓί. 

Ῥεσαιςσα {πε αιεδίοη ἶ5 ας ἴο 

πε 5ρεαΚκεί’5 ογεάΙί οἵ σι. δεε 

πεποιη- 

ὥστε μηδὲν δὺ ἄλλο µε 

ΟΏ εἰργασμένοι εἶσίν 12. 22. --- 
ἠξίουν: / τυοἸζῶ εἰωῦ αν 11 72044. 

ΟΡ. ἀξιῶ ὃ 3.---ὑπ' ἐμοῦ: {οι ροβῖ- 

Ώοη 56ε οἨη ἡμῖν 12. 33. --- πολλούς, 

πολλούς: 0η {Πε ἐπαναφορά 5ε8 
ΑΡΡ. 6 ο7. 5. --- βουλεύοντας : 1η 

ἴμε {εοληϊσαὶ 5εΏ5α οἱ ΠΕΠΩΟΕΙ- 
5Ώ1ρ ΊΏ {πε βουλή. --- κεχειροτονη- 

µένους: {Πε Αίπεπίαπς αά ποί 

νεηίιτο ἴο πιακε απίνεισαι {Πεῖτ 
σεηείαἰ ρηποῖρἰα οἱ αρροϊηίηεπί 

{ο οὔποε ὮΥ Ιοί. ἜΤπε Ιοί αρρΏεά 

{ο οΠιοῖαἰς Ὢῃποδο ἹΠοις αῑά ποί 

αΏςο]ιίεῖ]γ ἀεπιαπά ΡροµΏσαὶ ος 
πιϊΗίατγ αεχρετίεΏσε οἵ {εοβηῖσα] 

Κηπον]εάσε. ἘῬιΐ ἴπεγ οἰεοίεά αἲὶ 

Πϊσ]οι παϊΠίατν ο[ποςίς, {πε ο]εε 
{γεαςατν ο[ποῖαίς, {πε οίΠσεί5 Νο 

«αροηηίεηᾶάθά {πε ἰταϊπίησ οἳ ἴπα 
οαἀείςδ, απάἆ α {6 οἴῃΏει» πηΏοςδα 

πο πεεᾶθά ερεοῖαὶ Κπον]εάσα 

οἵἳ 6χρεΓίεηΏςθ. --- ὥστε μηδὲν . 
ἡγεῖσθε: οὐ ἔᾖαῖ γοι/ 2111/96: 210ἱ «1έ- 

Φοδε. ὥστε υλ ἴπο Ιπιρεταίνε 
σίνος οἱο5δεί οοππεοίίοη ἴπαη {πε 

Π]αίϊνε οὖν. ΟΡ. ἴἶα Ιπιρεγαίϊνο 1η 
τε]αΏνε οἰαίςες, 12. 6ο Ν. --- μηδέν: 
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ε ω) ς , ω) ϱ Ν 3 λ ’ Ὁ ο 

7/γεισ ε ταυτην ποιεισύαι ΤηὐΝ απο Οογιαν., Ύ) οτυ περι- 

5ό φανῶς ἐτόλμησάν µου καταψεύσασθαι. 
µοι καὶ μαρτύρησον. 

᾿Ανάβηύι δέ 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΤΤ ἃ 8 ΄ 3 Αν α .. 5 18” ϱ ὃ - 

ερὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αιτίας οὐκ οἱδ' ὁ τι δεῖ 

πλείω λέγειν: δοκει δέ µοι, ὢ βουλή, ἐν μὲν τοῖς 
ς᾿ ων Αα Αα 

ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν µόνων τῶν κατηγορηµένων 
” 3 . ω) 0 9 οὲ Αα ὃ ΄ ο(- 

6οπροσἍΆηκειν απο ογεισ αυ. εν ε ταις οκιυµασιαι» ι 

5 Ἆ Αα ΄ / / καιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. 
. Αα 5 / 

οὖν ὑμῶν μετ εὐνοίας ἀκροάσασθαί µου. 

δέοµαι 
ποιήσοµαι 

λ Δ 3 κά 6 Ἆ ΄ Ἆ ’ 

δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωµαι διὰ βραχυτάτων. 
9 ΔΝ λ ω Δ 9. / 9 ήν 

Ἐγὠ γαρ πρῶὠτον µεν οὐσίας µοι οὐ πολλήῆς κατα- 
/ λ λ Ἆ λ λ α Ν . 

6ς λειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ 

τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς 
’ ω) ε ΄ Ἆ ΔΝ 19 λ Ν δ᾽ ο 

τριακοντα μγας εκατερᾳ’) προς τον αοε φὸν ουτως 

3 / ο 3 3 ω ό ε ων) 9, 9 ο 

ἐνειμάμην ὠστ ἐκεινον πλέον ὁμολογειν ἐχειν έµου 
ῳ ιά Ν Ν 5) ο ο 

τῶν πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως 

Ώνε περαίῖνε πνοι]ά Ῥε οὐδέν (ΙΠΠΗ. 
η Ιπά. αῑδο.) Ραΐ {οί ἴπε εΠεοί οἱ 
ἴωο ΙπιρείαΏνο. 

9. τοίνυν: {0Ι68,5εεοηΠῦ 7{(Ώ). 

---παντὸς τοῦ βίου: ΟἨΏ {ῃὶς Ρίεα 

«66 Ιηίτοά. Ῥ. 135. --- διὰ βρα- 

Χυτάτων: 5ε6 ΟΠ δι ἐλαχίστων 
Το ὃν 

το. γάρ: Ίετε ἀχρ]ίσαίνο γάρ 
Ἱπίτοάασες α ΠΕ ροϊηίῖ ἵη {πε ἀῑς- 

οµςδίοη, η Ποιί αΏΥ Ρτεσεάῖης 

σεηπετα] 5ίαίεπιεηῖ; 568 ΘΠ 1Ο. 12. 

---ἐξέωκα:  α {αΐπετ Ιείῖ Ῥοΐι 

50ΗΏ5 απά ἀαισΠΏίθίς, ἴπε 5οΏ5 ΟΠΙΥ 

Ἰηπετιίεά {πε ρτορετίγ, Ραΐ νηὮ 1ε 

Που ἸηΠετίιθά {Πο {αίμεις οΏ]σα- 
ΏοἨ {ο {Πε 5ἀρροτί οἱ {πε ἀἆαισ]ι- 

{65 αηΏά {οΙ Ῥίοροεί ἆονΥγ {οἵ {λΏεῖγ 

ΤΠΔΥΓΙαΦ6. --- τριάκοντα μνᾶς: 1Ιῃ 

εοµτί 5ρεεεῖος 6 ανα ΠΙΙΠεΤΟΙς 
ταίεγεησθς {ο ἀον]ες; {ΟΠ ἴηεςε 1{ 

αρρεαῖτς ἴΠπαί εΠὶτίγ πιπας 85 αΏ 

Ἀνείασε 5111 1Ώ α {απαϊ]γ οἳ πιοάεί- 
αἴς Ίηθαῃς. Το τοα Πἱοριίοη 

Ῥτονίάεά {ἴλπαί Πϊ5 πΙάον 5Ώοιυ]ά 

Ἠανα {πο ΤΠ απιοαπί 1 5ιε 

ΠαΤΠεά ασαἶη (32. ϐ).---ἀδελφὸν 

δέ: {οἵ ροβδΙᾷοη οἱ δέ 5εε 0η ὃ 7. 
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βεβίωκα ὥστε µηδεπώποτέ µοι μηδὲ πρὸς ένα μηδὲν 
» ιά λ Χ λ 3 ο ΄ 

ἔγκλημα γενέσθαι. καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα" 
Ἆ ο ω ω / περὶ δὲ τῶν κοινῶν µοι µέγιστον ηγοῦμαι τεκµήριον 

. Αα ων) ᾳ ω ϱ λ 

εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων σοι περὶ 
, Ἆ / Δ λ ΄ 9 ΄ ή 

κύβους ἢ πότους ἢ τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχά- 

---μηδεπώποτε. . . μηδὲ. . . μηδέν: 

ἨΑ. το1ο;: (α. 1610: Β. 433: (αἱ. 

497. ΤΠε (ατεεξ, απ]]κα {με Ἐπο- 

Πςῃ, τεοορηῖϊζθά {πο να]αο οἳ ἴπε 
“Ἱηςηοίϊνα ἰεπάεπογ {ο ῥρ]ε τρ 

πηεραΏΊνες {οἵ επιρΏα{ῖο ἀεπίαί, απιά 

1η8ᾷ6 {Πθ πδασε ΠΟΓΠΙα], ΠΠαεΙ Τ6- 
οἰγ]οίῖοης Νο] ανοϊ]άεά οοπΠΙ5ΙΟΠ. 

Μοισαπ)ς ἰαηδ]αίίοη θΊνες 4η εΧ- 

οε]]επί εαιϊνα]επί πάει {πα Πηι]- 

ίαιοης οἱ Ἐπο]ςῃ µδᾶσε: «7Ἴεγε 

Λας ο6υε7 ὐ6ε αγ ΟΥΟΙΙ4 οὗ ε07/1- 

Φίαζμέ αἱ αἰ] αρωζοέ 116 ο λε 

βαγέ οἵ α ο1ηπρίε φοπαγγ 1241." 

---μηδὲ πρὸς ἕνα: «5ί0ηΠς6εί {ἴΏαη 

µηδένα Ὦγ Ῥτϊηρίης ένα ΙΠίο 5Ώατρ 
ΓΕΙΕΕ. πρὸς ἕνα ἵδ ποί κἰτοί]γ 
εαια {ο α Ρίεορ. ΠΠ ἴπο σεη]{1νε, 

οοπηρἰα]ωπὲξ οοπιῖηπσ /7ο677 οη6, Ὀαΐ 

πας οπἱφίπαΙ]γ ἴπε πιεαπίης 

24Υ 7εἰαίίομ {οτυῶγώ ας ΙΠ πρὸς 
τὸν ἀδελφόν αηΏά πρὸς τοὺς ἄλλους 
Ἰ15δί αΏονο. ΤὉΤΗΙ5 ῥροουµαγ δα 

ΟΕ πρός ατίδες Ποπ ἴε {οί 
ἴπαι συ ποτάς οἱ ΠΠεπάςηΙρ, 

Αθτεεπηθηί, ἨΠοδίίψ, οοπιρ]αϊηῖ, 

απἆ {πε κα, Ὢε πιαγ {πίπ]ς 

οἱ {πο ΠΙεηάςΗΠΙρ, Ποδμίγ, εἴο. 

α5 οοιπι]πρ {ο 5 ἵπ οἳς 2εαίζο 

ζοτυαγα α έ750Ί (πρός τινα), 45 

πε]] ας οοπίης {ο 5 ο α ΦεΓ- 

50Η (παρά τινος). ΕΟΙ οἴπει εχ- 
αἴηρίες 566 32. 2: ΙΟ. 23 τίνος 
ὄντος ἐμοὶ πρὸς ὑμᾶς ἐγκλήματος 
ο ἴε ϱ7ο1/14 οἵ τυ/αέί εὐ/12{αζμέ 

671 γοι αραζροέ 1166 3ο Τπαο. 

δ. 105. Ι πρὸς τὸ θεῖον εὐμενείας . 
79ο; ο /έασυεη: Ίδου. 7. ὃ 

τῆς ἔχθρας τῆς πρὸς βασιλέα {4ε 
ᾖοοί1ήέγ οὗ {ᾖε πρι επι. 1δ. 36 

τὴν μὲν ἀπέχθειαν τὴν πρὸς (Θη- 
βαΐους καὶ Θετταλοὺς τῇ πόλει 
γενέσθαι {2ε α1γεα οἵ {ῇε 7ηεζας ’ 
αμα 7εεσκαζίαἸς ασε {ο {πε οἩέγ. 

11. ἴδια . πτεσι 

κοινῶν Μαπείμεις ἸΙπο]αάες αἱ 

οοπάποί ΄ἴμαί {οάσπας {πε ριαρ]ς, 

ηποί ΤείθΙγ Πΐ5 ροµεσαἱ τεἰαΠοΏς.΄ 

---κύβους: σαπιρΗης γη Ὦ ἄἷσε γία5 

οΟΙΩΙΠΠΟΠ. ΤΠε 5οη οἵ Αἰοαϊρ]αάες 
πας α]]εσεά {ο Ώανε ]ο5ί Ἠ]5 ΡΓΟΡ- 

εγίγ αἲ ἅἀῑοθ (κατακυβεύσας τὰ 
ὄντα 14. 27). Τ{Πε ασαά Ι5οοταίες 
Ἰηο]αάες ἵί ἵπ 5 Ἡςί οἱ {ιο επι- 

Ριογιπεηίς οἱ ἴπο γοιης ππεπ οί 

ἴπε πες α5ξ οοη/ταδίοἁ γη Ίπα 
εατηδςί ρυτςιῖῖς οἱἳ ἴπε τσοιίης 

οἱ ἹΜαταίποπίαη Αίμεηπς: 24ε 
014215 727 ατα /οΐ τοαφίε Σεῖγ 

ζᾳο 1 {πε ϱα//00Ρ ας, 1107 

«20715 {Ἴε Ἰηίε ο ζς, 107 1 ϱ0117- 

βαΥ οἵ {πε οί 1 πυλίᾳ {εν 

κοινῶν: 
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ν ὃ Ν ή / 9 Ν 3” ’ 

Ίόνουσι τὰς διατριβὰς ποιούµενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθε 
3 Ν ῳ ω 

µοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ 
λογοποιοῦντας καὶ ψευδοµένους. 

[ο ϱ . 3 

καίτοι δῆλον τι, εἰ 
Αν ω αν λ ο 

τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον 

19 περὶ ἐμοῦ. ἔτι δ᾽, ὢ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ 
3 Α , » οί 3 Χ 2) λ 3 

εοἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε 
εἰσαγγελίαν γεγενηµένην' καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλά- 

3 3 ω) ’ 

Κις εἲς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. 
ο / 

προς τοινυν’ 

λ , λ λ , λ . λ 
τας στρατειας και τους κινδύνους τους προς τους πολε- 

/ / Ό 3 Χ / Αν / 

18μίους σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. πρώ- 

εετον μὲν γάρ, ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς 

Ἴ0τυ «ρεμα {67 ἄαγο, ὄμέ {ᾖεγ αἴ- 

Σεπαεα {ο {ᾖε ὀ]ήηέυς αββοίίεά 

{ο λε, ααήγζς αα εα{ὔς' 

{εί «βεγίογς {η ἔλεινε εὐαβίογ- 

716115. «πα {λεν πο οᾖέί 

ἔᾖε «1Ρογα {λαΐ {7 {εν ο] Άανε ἴο 

βαος {2ο 21, {εγ τυεγε 5 Το 

ο 2 συ ϱΎεαί /10465έγ αγ ΄7ο- 

ΦΥ16ίγ. . ν.δ αν Το εαζις 

ο ον{η ης {η α ἴασεγτε, 10 ἐτωε 

α 2εσβεοίαδίε οἶσυε του ασε 

σεέ147εΩ {0 ο {ᾖαί (7. 48. 49). 

--πάντας αὐτούς: οὗτος ἶ5 ἴἶε 
αδιαὶ ποτά [οι ἴακίησ αρ ἴλε 
γτε]αίνα ῥτοπούΏ απά οατγίης 1 

Πίο ἴΠε απίεσεάεπἰ οἶαίαδθ, 6η 

ἴμε τε]αίῖνε οἶααιςδε Ώας Ῥτεοεάαεά 

(οὗτος απαζεβφέή): Ὀαὶ Ίετο ἴἶε 
ΨΘαΚΕΓ αὐτούς ἴακες {πο Ρίαοε οί 
τούτους η οτάει ἴλαί ἴπε ὙΠο]ε 
οίτθςς ΙΙΔΥ {ΙΙ προπ πάντας. 1η 
ἴπαο ποεχὲ οἶαιςα ἴἩε ΡίοπούΏ Ῥε- 

οοἵπες επιρηα!{ίο, απ ἴπε 5ίτοηςεΓ 

τούτους ἂΡΡεαΙ5: ορ. 25. ΙΙ απ 
ποίς. 

1ο. ἔτι: ΟΡ. ἔτι ὃ ὃ απά έπειτα 
6 6.--- δίκην, γραφήν, εἰσαγγελίαν : 

δίκη ἶ5 α οἰν]] 5υἱΐ{, γραφή α οὐἰπηϊ- 
πα]. Ἱπά]οίπιεηί, εἰσαγγελία ἃ 5ΗΠΙ- 
ΤΙΔΤΥ οτἰπι]πα] ρτοδεσυΏΊοὮ (ορ. οἩ 

12. 49). Μαπιίπεις ἆοες ποί, α5 

Τγδίας Πϊπιςε]ί ἆοος ἵπ {πε ΟΜεἰί] 

αρεεοὮ (5 4), οἰαῖπι ἴο Ώανε Κερί 

επΏτε]γ οιί οἱ {πε οοιμγί5, Ῥαΐ οΠΏΙΥ 

ἴμαί {Ώστε Πας Όεεη πο Η[σαίϊοη 
ἴπαί τεβεοίεᾶ προηπ Πΐ5 οΏαΓαςίεΓ. 

--«ποίνυν: /17εΥ, ἱπιτοάασίπς {λε 

πεχί ἀείαί] ἵπ {με ατσαιηεηΏ{ ΟΡ. έτι 
αΏονε, απά 566 ΟἨ ὃ 7, τοίνυν (1). 

---πρός (πε 53): 5εε ΟΠ 10Ο. 20. 

οοττε]. ΝΑ 
μετὰ ταῦτα τοίνυν 8 15.--- τὴν συµ- 
µαχίαν: Ἰλ/Πεη, ἵπ 305 Ε.Ο. ἴπε 

οραγίαης Ίεγε ΤΙΙΙΥ εησασθά Ἰη 
ἴΠπεῖγ οοπίεςί ασαἰπςί Ῥοεϊδία οἩ {πα 

οοαδί οἱ Ασία Μποι, ΤΠερες δα 

13. πρῶτον μέν: 
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Ῥοιωτοὺς καὶ εἰς ᾿Αλίαρτον ἔδει βοηθεῖν, ὑπὸ Ὀρύο- 
, ιό ε ’ 9. κ ιά 5) 

βούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδὴ πάντας .ἐώρων 
ω) ΝΔ ε ΄ 3 ”Ν Ω ω) ’ 

τοῖς μὲν ἱππεύουσιω ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας, 
ών. 3 4 ΄ . ε / ς ό 3 

τους ὃ οπλίταις κίνδυνον Ύγουμενους» ετερων ανα” 

ὧν ὰὸ}) 3 ν ϱ 9 , νους , 
ου θάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον 

ἐγὼ προσελθὼν εἶπον τῷ ᾿Ὀρθοβούλῳ ἐξαλειψαί µε ἐκ 

ιο ΡροςδδΙρΙγ οἵ Ῥεσοοπίησ {πε 
οεηίεί οἱ α οοαΙΙ1οη αρα]ηςί ορατία. 
ΑίΠεΠς ἵας5 τεαάΥγ ἴο στρ αΠΥ 

ορροτίιπΙ{γ {ο Ίπεακεη Ὀρατία, αηΏᾶ 

ἴπα νείεταηΏς οἳ {πε ἀειιοογαῖῖο 

εχί]ο ατα σγαίο[α! {οί ἴπε Πεὶρ 

πγΏῖοἩ {Π6γ Ὠαά τεσεῖνες αἲ Τηεῦες 
ΝΠεΏ Ῥαπῖςσιηεά ὮΥ {πε ΤΗΙΤίγ αεί- 

ης ΙΙ ἴπε δαρροτί οἱ ορατία., 

ΤΗ αάναποε οἱ (Μο 5ραΓί8Ώ ΑΓΠΙΙΕ5 
αροπ Βοεοίία Ιεά {ο απ αΓσεπί σα] 

{οί Περ {τοπ ΑίΠεηπς5. ΎΤΠε {ε- 

δρουςε οἱ ΑίΠεης ας {Πε Πγςί 5ἵερ 

η Πε τεξηίταΏσε Ἱπίο Πε[Ιεπῖο αἷ- 

{α1τ5 α{ίεί Ώετ επΏΊτε ρτοςίταἴῖοη. --- 

πρὸς Ῥοιωτούς: ΟΠ ΟΙΠΙ58ΊΟΠ οἱ {πε 

ατᾶσἰα 5ε6 ΟΠΠ. Νοίθε. ---"Αλίαρ- 

τον: ἩἨαματίας Ίνα5 ἴπο Ῥοεοίίαῃ 

οἵιγ Ἱπιπεά]αίεῖν ἰΠτεαίεπεά ὮΥ 
1 γςαηάει 5 αΤΙΩΥ.  Ῥείοτε ἴμα 

ΑίΠεπίαπ οοπΏΠηΏσεηί αΓΠνεά {Πε 

ορατίαης Ὠθά Όθειπ ἀείεαίεά απά 
Γ γδαπάετ ΚΠεά ((6Ἠτοπ. ΑΡρ.) --- 

ἐπειδῃ πάντας κτλ.: τε” { «τν 

ἔλαξ αὐ δε[ζευεΏῶ {ᾖε εαυαῦγγ τυεγε 

ζῤεῖγ {0 ὄε σαΐε. Τηο Αἰπεπίαπς5 

Ώενεί ]ο5ΐ {λπεῖτ ἀγεας οἱ ἴωε Ρραἵ- 

απ. Πορ]ίέος. --- εἶναι δεῖν: Ίσιθα 
µ56ςά΄ οἱ υ]αί «οασΏί” Ποπ ἴπε 
πβίατε οἱ ἴμο οᾶδο {ο {Ο]ἱου’. --- 

ἀδοκιμάστων: υηΠπουί ρα8δδίης {Πε 
«οτυίηγ οἱ ἴπε Θεπαίε. Όεε Τη- 

{ος. Ρ. 131. ΘΠΟΓΕΙΥ Ὀείοτε {λῖς 

ῶγρδίας παά υπ ίεη ΝΟ 5ρεεσῃες 

{οι ο[εηίς πΤο Ῥρτοδεοµίεά τα 

5οη οἱ ΑΙοϊριαάες {οι Ἰαδί {[πίς 

οοπάιοί αἱ ἴλπς Εππα. --- Ὄρθο- 

βούλῳ: ΙΓ {πε πιέίλοά οἱ τπαΚκίης 

πρ {πο οαναΙγ Το ἀαςοῖρεά ὮΥ 

Αιπςιοίϊα (Ιπίτος. Ρρ. 131) ας Ιῃ 

δε αξ εαΠΥ ας 1Πῖ]ς,--- απ ἴλα 

τείετεηος {ο {πα «οᾖήασία οἱ ἴ]ε 

οαναἰτν 5αρροτίς {Π]5 νίευ;, --- Οἵ- 

{πορι]ας πηαςί Ώανε Ῥεεη {Πο κατα- 

λογεύς οἱ Μαπβί]αεις΄ς ἰπίρε (ὑπὸ 
᾿Ορθοβούλου κατειλεγμένος) απὰ 
ἀπαβ]ε {ο Θ6Γ856 α Π8ΙΘ, ΠΟΠ τλΠαί 

{ῃς Ἱϊςίς Ἰαά Όεει ρα55εἆ οἩἨ Ὦγ {πε 

Φ6εηᾶ{ε απά Παπάεά ονοεί {ο ἴἶεα 

οαναΙγ οοπωπηαηάσῖί.  Ῥείηῃαρς 

Μαπιίμεις αρρεβα]εά {ο Ἠϊπι {ο 

δεοίΓε ἴ]α «παπσε ὮΥ φρεοίαὶ αοί 

οἱ {πα ὢοαπαΐε. ΕΒιαΐ 1 ἶς ροςςδῖδ]α 

ἴπαί {πε πιεῖποά οἱ Ατὶςιοί]ες 

Ώπθ ας ποῖ εί 1η πδε, απά ἴλαί 

αἲ ἴλῖς εατ]ίοτ ἔτι μα Ρ]γ]ατοῖ]ς 
ἀταιν αρ ἴλο Ι5δίς απά ῑαὰ ΡοΝΕΓ 

{ο αχοαδε ΠΙΕεΙΙΟθΘί5, 6ν6η αΓἴεΓ 

αοβζηαφία ὉὮυγ ἴπε Φεηπαΐε. ΌἩἨη 

[Πὶς «αρροδίΊοᾳ Οτίποβραίας ἵνας 
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Αα. / ε , 3 Χ. 5 ο) , 

τοῦ καταλόγου, ηγούμενος αἰσχρον εἶναι του πλήθους 
5ο Αν [ή 

μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα 

οᾳστρατεύεσθαι. Καίΐ µοι ἀνάβηθι, Ὀρθόβουλε. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Συλλεγέντων τοίνυν. τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, 
Αα. 5 Ν 

εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας μὲν χρηστοὺς ὄντας καὶ 
Α 9 / ν΄ 5 ο 5 9“ λ ν 

προθύµους, ἐφοδίων δὲ ἀποροῦντας, εἶπον ὅτι χρὴ τοὺς 

ἔχοντας παρέχειν τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ἀπόρως διακει- 

µένοις. 
”- ο 3 

καὶ οὐ µόνον τοῦτο συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις, 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα ὁυοῖν ἀνδροιν τριάκοντα ὁραχμὰς 

ἑκατέρῳ, οὐχ ὡς πολλὰ κεκτηµένος, ἀλλ᾽ ἵνα παράδειγµα 
ο] ο ό 3 ” 

τοῦτο τοις ἄλλοις γενηται. 

ια ρΗΏγ]ατοῖ οἱ ΜαπΕ{Πεις)ς 1106. 
ὦ6θ Ι]ηίτος. Ρ. 139. 

14. τῶν δημοτῶν: {ῃαςοπιησεηί 

{ΓΟΠη α ἄείηε ἵνᾶς οΏς οἱ ἴωα απ]ῖς 

οἱ ψΏ]ο] ἴπε ΙενΥ {τοπι ἴπε {ρε 
ὧας πιαάς πρ. Εε]]ον-άἀςπιεδπιεῃ 

Ίντο πεϊίσΏΏοίς απά Κηεώ οπε 

αηποϊμεις οἰτοαπιδίαποςς. --- ἐφον 

δίων : ἴ]ε σίαίο αἱ]ονγεά απ Ἀνείαρα 

οἱ ἴπο οΏοίς α ἆαγ ας Ρα ἴο ἴ]με 

Πορμίε, απά Ώνο οΏοὶς {οτ {οοά; 

πε {οαΓ ορο]5 Ίπεγε αΏοιαί υαΐί αἩ 

πης]κή]εά Ιαῦοτοτ που]ά 6εατη αἲ 

 ἨἈοπιθ. Α Ῥοοί 1ηΔΏ Μο Παά {ο 

εἹρροτί 5 {απη]]γ αἲ ποιηε οἩ {Πί5 
ΡαΥ παηςΏί νε]! ποςοά Περ. Ορ. 

ΑΓΡΡ. ὃ 63 {. Ὀπάειί ια εατ]]εί 

ΠΙΗ{αΤγ ο{αηΏ]Ζζα{1ΟηΏ ΟΏΙΥ ΠΠΕΠΠΡΕΤΕ 

οἱ {με {ΐεε Ἡϊσ]ετ ρτοροτίγ ϱἱας5ες 
5ε{νεά ας Πορ]ίες, ενα πἹεΠ οἱ {πα 

Καΐ µοι ἀνάβητε. 

Ι]ούψεςί οἶαςς, ἴμα ΤΓηεΐες, 5είνίης 

οΠΙΥ ας Ι]σ]ί-ατιπεά {ΙΟΟΡ5, Οἱ α5 

τΟΥνετς5 Ἱπ ἴπε ΒΠοεῖ. Ῥαΐ αἲ {ια 

ἄπιε οἱ {6 οἱο]απ ΕχρεαάΙίοη {ια 

Πορ]ίες ταά Ῥεεη 5ο τοάισεά ἵπ 

ΏΆΠΙΡες ὮΥ Ῥρεδί]εποε απά Ἱατ 

ἴμαῖί ΓΠείας ποτε οα]εά 1η {ο αΤΠΙ 

5 Πορβίες απἆ 5είνε ας Πρηίησ 

ππεΏ οἩ 5Πἱρ-ΡοαΓά (ἐπιβάται τῶν 
γεῶν Γπιο. 6. 43). ΈἘτοιπ ἴλπαί 
Ώππς ΟἨΏ {16Υγ ΊΎετε Ἴ5δεά {0Γ 5Ιπῖ]ατ 

«οΓνίοθ. Λο ἆο ποί ΚΠοΥ Πο {αΥ 

{Πεγσ 76ο σα]]οεά ἆροη {ος Πορ]μίε 

φετν]οςθ ΟΠ ]απά. ΟΡ. (αἩσοξ, 776 

/{75 0/16 1ζε1 (σ7εεᾷς, 1ου ---- 

τριάκοντα δραχµάς: ας πΙΙσῃ ας {Ώε 

1ηαΏ Ψοπ]ά τεσεῖνα {ΤΟΠ Τε δἰαίε 
{0Γ 5ετνῖοςῬ οἱ α πποπίῃ απά α Πα]{. 

--ἑκατέρῳ: ἨΑ. 624 ἆ; (α. οιἠ: 

Ὦ. 319. --- ὡς : {0:08, 56 ΟΠ ὃ 8. 
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ΜΑΡΤΥΡΕΙΣ 

Μετὰ ταῦτα τοίνυν, ὢ βουλή, εἰς Κόρινθον ἐξόδου 
γενομένης καὶ πάντων προειδότων ὅτι δεήσει κινδυνεύειν, 
ε / 5 ά 3 Ν ’ ϱ 3ν / 

1ος ετερων ἀναδυομένων εγω διεπραξάµην ωστε της πρωτη» 

/ ιό ο . Ν ’ ον 

τεταγµένος μάχεσθαι τοις πολεµμίοις' καὶ μαλιστα της 
ε / Ἀ ’ Ἆ ’ 3 

ἡμετέρας φυλῆς δυστυχησάσης, καὶ πλείστων ἐναπο- 

θανόντων, ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ σεμνοῦ Στειριὼς 

15, μετὰ ταῦτα: {Πα Ραΐία οί 

Ἠαιατίας ἵνα 1η ἴπαο αὐἀίαπιΏ οἳ 

305,ΐμε εχρεάΙάοη {ο (ο1Ώ{Ἡ 1π {πε 

{οΙον]ίπσ 5Ρρτίηρ ΟΙ εαΠΙΥ 5ΕΠΙΠΙΕΓ. 

Τ]ςα νἱοίοτγ αἲ ΠαλΠατίας ὈτοιρΏί 

(οσἶπίῃ Ιπίο {πε απϊι-ρρατίαη α]]]- 

αΏςς οἱ ΑίΠεηπς απά ΤΠεδρες, απά 

η ἴπα ποχί 5ΙΠΊΙΠΕΓ ἴπε αἶ]ες αἲ- 

ἱεπιρίεά {ο Ποιά ἴπε Ι5ίππιας οἱ 

Οοπίἡ ασαἰηςδί {ο αάναηΏοε οἱ α 

τοσα Ρε]οροπηθδίαΏὮ ΑΙΙΩΥ. ἜΤΠε 

ΑΙΠΩΙ65 Ἰπεί αἲ ἴπο ποτίΏ οἱ ἴ]α 

5ίτΘθαΏη ἨΝεπιεα, οὗ ἴ]πο οοαδί α 

Πε ὦεςί οἱ Οοππίμ. Ἀενεί Ρε- 

{οτε Ὠαά 5ο Ίατσε {ογοες οἱ (αἴεε]ςς 

πιεί Ίη Ὀαβίε. ΤΏε ΑίΠεπίαη Ώορ- 

Πίες ν'οτο Ιπ {1ο ιηοδί ἆαΏσετοις 

Ροδίᾷοη, {οτ ἴΠεύ 5ίοοά ορροξδεά 

ιο ἴπε 9ραΓί8ΗΠ5, απά Ίῃπ 54ο ΑΥ 

ἴπαί {πο ορατίαης οοι]ά οας]]γ 

,οπ(βαηίς ἴἨεια 1 {πο Αἰπεπίαης 

Κερί οοπηπθοοπ ΥΠ {πε τεςδί οἳ 

ες αΓΠΙΥ. ΈΤΠε Αἰλεηίβης ΊΕΤε 
ἀείθαίεά υΠ(ι Ώεανγ 1055. Τῆ]8 

Ἱεά {ο ἄιο ἀεί[εαί οἱἳ ἴπε ἩΠοίε 
ΑΙΠΩΥ οἵ {πε αἰ[ῖες, απἆ {ΠεΥγ Ίνεγε 

{οτοεά {ο τείτεαί προπ (οππίῃ 

(Σεηπ. 26. 4. 2. ϱ-23). ---τῆς 

πρώτης: οὐ. τάξεως. (ᾳ5δε6, ΗΠΑ. 

732: ία. 1996, 1094. 7} Ῥ. 1550. 2: 

(41. 5οδ. --- µάλιστα . . . δυστυχη- 

σάσης: {λετείοτε ῥρτοβαβ]γ οἳ ἴ]πα 

1Η νΊηςρ, ΝΠ]ΙοεὮ να5 ονεταρρεά 

ϱυ ἴπε ορατίαη τιρΏί. ----ἔναπο- 

θανόντων: ἐν -- «ἰπετεῖπ,᾽ ἐν ταύτῃ 

τή δυστυχίᾳ.---σεμνοῦ: α Νοτὰ 
ΡΤοΟΡεΙΙΥ οἱἳ σοοά απεαπίησ, Ῥιαΐ 

οεη Ίδοά α5 Ίετε ΊΏ α 5αγοαςίῖς 
εΏ5ο. ΤΠς σεμνὸς ἀνήρ ἵ5 {πε 
ΠΊΑΏ ΝΤΟ 6 {ακας Π]πωδε]{ 5εγῖοις]γ. 

Ῥοτ {με τε]αίοητ οἱ [5 5]αί οἩἨ 

ΤΗταδγΡα]ας {ο {μα ααοδίοι . οί 

[πο ἁαίο οἱ ἰλῖς 5ρθθοἩ, 5εε 1Ιη- 

το. Ρ. 136. ΤηΏταδγΏρυ]ας ας αἲ 
Πγςί {πα Ιάοἱ οἱ {πε Ῥοορία απάετ 

{με τεδίοτοά ἀείποσίασΥ; Ῥαί Πῖς 
πηοάεταίε απά οοπςειναίίνο ΡοΙογ, 

σ{εΓΏΙΥ ορροξδεά {ο ενεΓΥγ ν]ο]αΠοηἨ 

οἱ {πε αιωπεςίγ απά ανετγ Ἱπάιι- 

σεηςε οἱ {6νεπρε, 6ΙΓ6ΝΨ νεχαποις 

{ο {6 ποτε ταάἶσα] εἰεπιεηί. ΟΠΙΥ 

8Ώ Ἱπῃβοχίρ]ε ΙΙ οου]ά Κεερ Όαοῖς 
ἴπο οτονά Ίοπι αοἲς ΥΠΙοἩ νγου]ά 

ΤΘορεΏ {πο οἱά οοπἰίτονεισίες απά 

επάαηΏσετ {πε ἀἆαεπιοσίαο; 1Η5εί{. 

Ἡ 15 ποί δίταΏσε {παί {ευ «αππε ἴο 
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Ι6τοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις δειλίαν ὠνειδικότος. 

'59 

. 9 

και ου 

ο 6 ό ο Δ Αα 3 / 

πο πολλαῖς Ἠμέραις ὕστερον μετὰ ταῦτα ἐν Κορίνθῳ 
/ 3 Αα 9 

χωρίων ἰσχυρῶν κατειλημμένων, ὥστε τοὺς πολεμίους 
μὴ δύνασθαι προσιέναι, ᾿Αγήησιλάου ὃ᾽ εἲς τὴν Βοιω- 

. » / , α / 9 τίαν ἐμβαλόντος ψηφισαµμένων τῶν ἀρχόντων ἀἄποχω-. 
ρίσαι τάξεις αἴτινες βοηθήσουσι, φοβουμένων ἁπάντων 

» Ὁ η δ ν ν Φ 9 α 9» 
τσ(εἰκότως, ὢ βουλή: δεινὸν γὰρ ἦν ἀγαπητῶς ὀλίγῳ 

/ ΄ 33 ωμά ΄ ὃ 5 

προτερον σεσωµενους ἐφ ετερον κινΟουνον ιέναι) προσ” 

ελθὼν ἐγὼ τὸν ταξίαρχον ἐκέλευον ἀκληρωτὶ τὴν 

{6εἰ ἴμαί [ο ἵνας σε]{-νϊ]]εά απά 

ἴμαί «ῃο ἀεδρίδεά {Πε ρεορ]ε᾽ (αὐ- 

θάδης, ὑπερόπτης τοῦ δήµου, Φολο]. 
Ατ. Ζε00.203). Τ]ο ἀείεαί οἳ {πα 
εχρεάΙ{]οῦ {ο (οπἰπίλ ἵπ 394 ννας 

α Ρος ἴο Ἠϊ5 τεριίαἄοητ. ΈΤΠεΠ 

οΆπιςθ 0οποῦ πΗἴὮ Πὶς {οτείση Πεεί 
απά ΡεΙ5ΙάΏ 5αοδιάϊες (56ε ΧΙΧ. 

Γηίτοά. Ρ. 16ο) απά ἵπ {πε {111 Πάς 

οἱ επίΠιςδίαςΠω ΤΟΙ ἴἩθ ΏηΕΝ ΠανΥ 

απαἁ 15 οοπιπαπάετ ἴπαο ῥρεορ]α 

{οτσοί 1παῖγ αἱ]εσίαποε {ο ΤΗΤΑΣΥ- 

Ρυ]α5. ΙΤ ἶ5 5ἰφηϊβοαπί ναί Τ,γδίας 
ἆατες {ο 5Π6εΙ αἱ Πϊπι ἴῃπ α 5ρεθο]ῖ 

Ρείοτο α Ροάγ Ιατσεῖγ πιαάε 4ρ οἱ 

ἀεπιοσταίς οἱ ἴπα εί. --- Ὅτει- 
ριῶς: ΤΗταδγΡυ]ας ας οί {Πε ἆθπιε 
ὈΕτ]α. ---ὠνειδικότος: {ἴῃα Ρρετίεοί 

που]ά ποῖ Ρε αδεά 1 ΤΗμταδγρα]ας 

Ἡδτε ΠΟΥ ἀεαά; πο γοι]ά Τ,Υδία5 

Ρο 1ΚεΙγ {ο 5ρθαἰς οἱ ΠΠ ἵπ {15 

]εδίηςφ ἰοπθ. Ἡε ενἰάεπί]γ ΤοίεΓ5 

{ο 5ο1Π6 Ἰπε]]-κποΏ 5«ρεεςὮ οἳ 5. 

16. χωρίων ἰσχυρῶν: ἴπε οσοι]- 

ραβΐοι οἱ ἴπεςε Ρρο5ί5 Παιά Ὀαοις 

ἴῃπε στεαί Ῥε]οροπΏςεδίαΏ ΑΤΠΩΥ {ΓΟΠΗ 

οτοβδίησ {Πε Ι5ίππιας απά Ἰοϊηίης 
Ασες]]αιι5, Νο, τεσα]]εὰά ΠΟΠ Ασ]α, 

απἀ οοπι]πς ΡΥ {πε ]απά τοιίε, γα5 

επίεπϱ ΒῬοεοίῖα [οπι ἴπε ποτίῃ. 

«66 ΟΠ. ἸΝοῖς. --- 

. ἐμβαλόντος: Πιος- 

---προσιέναι : 

᾿Αγησιλάονυ .. 

Ιγίησ ψηφισαµέων τῶν ἀρχόντων. 
----ἀποχωρίσαι: 5εςο (Ο5ΓΙ. Νοίε. --- 

τάξεις: πὸί α5 Ιη ὃ 15 (τῆς πρώτης) 

οἱ α πε ἵπ Ρατίε, Ὀαΐ {πα τερα]ατ 

Ἱνοτᾶ {οι {πε οοπΏπσεηπί Ποπ ἃ 

ἰτὶρθ6. Τίὲ5 οοπιπιαπάσί ἶ5 ία ταξί- 

αρχος; Πε οοἵ{εδροπάς ἴο ἴπε φύ- 
λαρχος οΓ{11ε «αναἶτγ εοπΙπρεηῖ.---- 

βοηθήσουσι: {οί {μς τοἰα{ϊνε οἶαιιδα 

οἱ Ρράτρο5δε 566 ΗΠΑ. 911: (τ. Ι442: 

Ῥ. 5οι; «ι. 

ὀαγεἴγ. Τ{ε γοτά Ώας ρ85ςεά {αΓ 

Ποπη {5 οπἱσίηα] πιεαηίΏς: (1) {ο 
ο16 φαζήςσοίο, (2) ἵπ ἃ ΥΑΥ 

συ1έΏ τυῤτεᾷ 0716 124Υ τυεί ὂε ας 

εα (ορ. ἀγαπήσειν 12. 11), ΏεποῬἙ 
(34) οεαγεείγ, ὀδαγεζγΥ. --- ἐκέλευον : 

Παά ἴπα τεααεςί Ῥεεη σταπίεά πε 

οΏου]ά αχρεοί ἴο Ώθαι οἱ Μαπίι- 

ἴπεις]ς ρατί ἵπ {πα Βοεοίαη οᾶ1ῃ- 

ότς.--- ἀγαπητῶς: 



δρ 
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ε ) , , ο » ε α 9 , 
17 Ίμετεραν τάξιν πεµπειγν. ωστ ει τινες υμων ὀργίζονται 

ων Ν ΔΝ Α 9 / 9 οὲ α 

τοις τα μεν της πόλεως ἀξιοῦσι πραττειγ» εκ ε των 

΄ 3 ΄ 9 νι ΄ Ν 3 Α 

120 κινδύνων ἀποδιδράσκουσιν, ουκ αν θικαίως περι έεμου 

ν 
ϱ) 

την γνώμην ταύτην ἔχοιεν' οὐ γὰρ µόνον τὰ προστατ- 

τόµενα ἐποίουν προθύµως, ἀλλὰ καὶ κινδυνεύειν ἐτόλ- 
λ ο. ν ε . 

µων. καὶ ταῦτ' ἐποίουν οὐχ ὡς οὐ δεινὸν ἡγούμενος 
9 / / 3 » ο 3) οί 
εἶναι Λακεδαιμονίοις µάχεσθαι, ἀλλ᾽ ινα, εἶ ποτε ἀθίκως 

τον εἰς κίνδυνον καθισταίµην, διὰ ταῦτα βελτίων υφ ὑμῶν 
/ « , Αα ’ ' 4 ’ νομιζόµενος ἁπάντων τῶν δικαίων τυγχάνοιµι. Ἱαί 

µοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

ο ρ 9 ω Δ α 9 α 
Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς 

3 .. , 3 λ / λ / / ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον διατετέ- 

μετὰ τῶν τελευταίῳν δὲ ἀναχωρῶν. 

ραΐση πΙ(Ὦ 1ΐς σγοαί Ὀαίί]ε οἳ (οἵ{ο- 
ηεα. Λε πιαςί οοπο]αάε {ἔπαί Πῖς 

οοιηΓαάες ἆῑά ποίδεοοΏά Πἱ5 τ6ααεςί. 
17. ὥστ . . . οὐκ ἂν δικαίως 

. ἔχοιεν: ὥστε Ώθτο πιΙοὮ κα 

ὥστε ΨΙ{Ἡ Ἱπιρν., ὃ ὃ: 5ίΓοΏςΡΕΓ 
Παη οὖν. --- τοῖς... ἀξιοῦσι : σα5ς, 

δες ΟΏ ὀργίζεσθε 12. δο. --- ἵνα 
κτλ.: ἃ ηεαί ἴατη οἱ ἴπε {ποιςηί; 

ἴπε Ίάτγ ἆο πο {οί α πιοιπεηί 
υπςειςίαπᾶ Ἠϊπι ας τθεα]Ιγ ΤερΓε- 

εεηπίης {Πί5 α5 Πῖς πιοίνε. ΟΡ. 

ἴπε εἰπηῖ]ατ ἔπτη ἵῃ 25. 13.--- βελ- 
τίων: ΟΡ. ΟΠ χείρους ὃ 3.-- ἁπάν- 
των τῶν δικαίων: οηΏθ οἱ 8 

ἐτὶισῃί5 Ἰ οετίαἰη]γ ἶ5 {ο Πο]ά οΏ]σε 
Ί]κα οἴἶαι οἰίσεῃς. 

λ λ ο. , λ λ ὦ 8 , 
140οΛέεκα µετα των πρωτων μεν τας ἐξό ους ποιουµενος. 

καίτοι χρὴ τοὺς 

1δ. ἄλλων: ας ἴπε εχρεάἰίοι 

ἴο ΠαΠατίας γγας {πο Πτςί αῇἴετ {ιο 
Ρε]οροππεδίαη Ύλατ, απἆ ἴηε οπα 

{ο Οοτιπί] {πα 5εοοπἀ, ἴλεςε οἴ μαι 

εχρεάΙ]οη5 απά 5εινίοες ἵη σαϊτ]- 

5ΟΏ πηιδί Ίανε Ῥεεη αἴἴετ 394. 
ΤΠε 5Ρρεεςσᾷ, ἴπεῃ, οοσ]ἀ ΠαταάΙγ 
ηανε Ῥεεη ἀε]ινετεά Ῥέείοτε 392: 
οΓ. Τηίτοά. Ρ. 136. --πώποτε: ΥΕΙΥ 

επιρΏαίίο Ὦγ 15 ροδίιϊοη ἵπ 5 
ΟΝΏ οἶαιδε, απά ὮΥ ἴπα ομίαςδίϊς 

ΑΤΓΑΏΦΕΠΙεΠί ΝΗἴἩ πάντα τὸν χρό- 
ον. --- τῶν πρώτων μέν: {10Υ ἴμα 

Ροβδϊᾶοη ΟΕ µέν 5ε86 ΟΠ 12. 15.--- 
τοὺς . . . πολιτευοµένους: {Πε οὗ- 

1εοί οἱ σκοπεῖν.--- ἐκ τῶν τοιούτων : 

ἐκ υἰία {πε σοἩ. {ο εχρίεςς {πα 
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ι. λ / ω 

φυλοτίµως καὶ κοσµίως πολιτευοµένους ἐκ τῶν τοιούτων 
Α λλλ᾽ 2 5» Α Ν Αα [ο 9 

σκοπειν, α οὐυκ εἰ Τις κοµα, διὰ τοῦτο µισειν' τα 
Ν ω) .) ο) 

μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὖτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε 
ΔΝ ΔΝ ο / ιά 3 ΝΔ Αα , 

ττὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν 
3 / Ν Ν . ο ς ον 3 

ἐθελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμεις ὠφε- 
9 ε 5 Ὁ 

ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ ὄψεως, ὢ βουλή, οὔτε 
[ο » [ο 9 ΄ 9 9 ν] [ο » [ο 

φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν 

πολλοὶ μὲν γὰρ µμικρὺν διαλεγόµενοι καὶ 

ςουτος ἴτοπι γΠ]οὮ {πε Κηον]εάρε 

ΠιΙδί οΟΙΠ6. --- κομᾶ: {μα ἨΠοπιετίς 

ομδίοιη οἱ Ἠεαιίης {πε Παὶτ Ίοης 

(κάρη κοµόωντες) Ρτενα]εά αἱναγδ 
αἵ Θρατία, Ῥαϊ αἲ Αίπεης {{οπῃ 

αΌοιί ία Άπις οἱ {Πε ΡεΓδίαη ἵ/άΤ5 

οπ]Ιγ Ώους Ίνοτε 1οῦς ΠαϊΙτ. Ίλπεη 

Ππεγ Ρεσᾶβπῃθ οἱ ἆσα {πεῖς Πα γ/α5 

ουί ἃ5 ἃ οἶση οἱ ἰπεῖγ επίεγίηςσ Ι1Ππίο 
πηαηΠουἆ, απά Ποπ ἴΠαί πιο οἩἨ 

Ππ6υ ποτε Ὠαῖτ αΌοιί αξ 5ποτί α5 

πηΟάετΏ ομδίοπι ΡΓεδοθες5; οΠΙΥ 

{ης αἰλ]είες παάε α ροϊῖΏωίΐ οἱ ΙεαΙ- 

ἷησ 1 οἱο5ε-οιῖ. Ορ. αμαίς, 175 Π. 

Ῥαΐ ἴπετο Ίνας ἃ ορτίαἰω απἱςίοσγαῖ]ο 

οεί οἱ γουησ ορατίοπιαπίαςς 11ο 

αΠεοίεᾷ ὈρατίαΏ αβρεβίαΠοςε αἶοηΏς 

υ{Ἡ πείς ρΓο-2ρατίαη επ πηεηίς, 

απά νο ΊἨετο ρτοιά οἱ πεατίης 

Ίοησ Παϊτ, {ο ἴπε ἀϊδσιςί οἱ ἰΠεῖγ 

{ε]]ουν-οἰίζεης. Τῆεςδο Ίετε {Πε 

ΠΊΕΏ ΥΠΟ ΙαΓΦ6ΙΥ πιαάε αρ ἴλπα 

οανα]τγ ϱοΙρ5. ΑπΠδίορΏαπες Ιῃ 

ἴηε Αἴλζρλίς (58ο) πιακες ΤΠεπῃ 

5αΥ ἴο ἴπε ρεορία ἴῑιαί ἴπεγ Πάνε 

οπ]γ οπ6 {πίπςσ {ο αδκ, Ιξ ενεί 

Ρεᾶςε οοΙΠες αηΏά {1εγ Ὄε ἔτες {ΓΟΠΙ 

κοσµίως 

{ουδίε: μὴ φθονεῖθ ἡμῖν κομῶσι 
µηδ ἀπεστλεγγισμένοις ἄο 1οΐ 
ὀερ71ιᾶςε 145 ο1/7 ος αν οὗ ο) 

ού] «Αη. ἼΤπε ῬΡρ]απ οἱά 

οἰγερσίαάες 5αγ5 οἱ Πὶ5 δρεπά (τί 

6ΟΏ ὁ δὲ κόµην ἔχων ἱππάζεται 

(Ατ. 6ο] 14). πε εχίτετιε 
Γ αοοπϊΖεί5 ατα {μας ἀεδο]ρεά : 

ἐλακωνομάνουν ἅπαντες ἄνθρωποι 
τότε, 

ἐκόμων, ἐπείνων, ἐρρύπων, ἐσωκρά- 
τωγ, 

σκυτάλι ἐφόρουν 
αὖἲ; 211 ᾖαα /ῶεο/ο7αία ἔᾖε 

Ζεν τυ0γε ορ ᾖαἴ, {Ἴεγ ο{αγσεᾷ 

ζε7ήςείσος, {ᾖεγ τυεέ αζγίγ, {εν 

«σουγαἰ{σεῖ, {26 εῶγ 42 απες (Αντ. 

δΙγα5 1285Ι1).--- ἐκ τῶν ἐθελόντων : 

ιο] ΤΠΕΏ ἆἴθ {πο 5ο7εε οἳ ἴλε 

ΟΟΙΩΠΊΟΏ σοοᾶ: «θΕΠΕΥ υγνου]ά Ῥε 

εχρτερςεςά ὮὈΥ ὑπό. 
10. πολλοί κτλ.: «ΙΠΔΠΥ ἩΏο 

πανε {πε νοῖος απά ἄταςς οἱ απεί 

σεηί]ειηεη. Ορ. ΟΏ μετρίως βε- 
βιωκώς δ 3.--- μικρὸν διαλεγόµενοι : 

α ]ομά νοῖοε ἵνας ϱΥ Αἰπεπίαπ,ενει 

ΊηΟΓΘ {ΠαηὮ ὮΥ πποάείη, θίαπάατάς 
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3 / [ή Α 3 ο 

μοἀάμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν, έἕτεροι 
8 ω) [ο Α 

δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἶσιν 
εἰργασμένοι. 

90 ἨΗδη δέ τινων ἠσθόμην, ὢ βουλή, καὶ διὰ ταῦτα 
9 θ Ἄ ᾳ λ 5 , , ώ 
ἀχθομένων ῄµοι, Οτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν 

. Φ ΄ 

η5τῷ δήµφ. 
» 4 δὲ . λ Αα 9 , ε 
εγω οε Το μεν πρωτον ἠναγκάσθην υπερ 

τών ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι, ἔπειτα μέντοι 

καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ Φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέον- 
ο Δ ω ο 

τος, ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν 

α παΓκ εἰίῃεγ οἱ Π]-Ρτεεάῖηςσ οἵ οἱ 

οοποεΙ{. Α ο[ἱεηί οἱ Ὠεπιοδίπεπες 
(37. 52) εοπιρἰαῖης {λλαί Πὶ5 επειηῖες 

5αΥ οΓΗίπι, Νικόβουλος ὃ ἐπίφθονός 
ἐστι, καὶ ταχέως βαδίζει, καὶ µέγα 

φθέγγεται, καὶ βακτηρίαν φορεῖ 
εούζεζης ᾗς εγαὐδεα, ο 4ετυασίᾷ: 

5, απ ἑαύκς ο, αα εαγγ{6ν 

ἆ οαπε. ἹΜαπιίπεας ΊηαΚες πο 

ΑΡοΙοςΥ {ο: Π5 νοίσε 4Ώά ΙΠΔΏΏΕΤ, 
πΠΙο] ατε απ] ΊΏ Κοορίησ νΗ{1 Πὶς 

ηαίιτα] Πηρι]δίνεηεςδς απᾶ Πὶς σοοά 
ορϊπἶοΏ οἱ Ἠ]πηςε]. ---κοσµίως ἀμ- 

πεχόµενοι: ἴηε Αἰπεπίαη σεηί]ε- 

Ώ]8Ώ Ίνα5 α5 οαἵς{α] οἱ Πὶς ἁτεςς 

ἃ5 ἴπε ορατίαη Υᾶς σατείες5. Ἠ6ς- 
Ἱεοί Ώέτε Ίνας αποίµει αΠεοίαἹοη 

οἱ 5οἵΐηθ οἱ {16 γουπς αγὶςίοσταίς. 
20. ἠσθόμην: επιρϊὶτίσαἱ αοτὶςί. 

««ηλΠοαπ ἴΏο αοἲδί Ὠας α {απροτα] 

βἆνείῦ ΟΓ ἃ Περα(ῖνε ΟΙ α ΠΏΠΙΕΤΑ] 
ση τΏ Ἱά, Τε 5 Ῥεδί τείετγτεᾶ {ο {με 

5αἵης οἶαξδς (Ὦ {πε Ἐπσ]ςη Ρεί- 
[εοί οί αχρετίεηπος (οπιρ]τ]σαἱ αΟἵ- 

150), (5. 259. ΥΠ ἤδη ἃ5 Ίετε 
19.4: ΝΙΙἩ πολλάκις 10.9; ψΙ{Π 

πολλάκις ἤδη 22. 16, 25. 25: ΥΠ 
πολλοί 10. 45: ΨΙΙΙΠ πολλοὶ ἤδη 
ΤΟ. 61, 22. 15, 34. ΙΟ. --- νεώτερος: 

ιο γουης ΑίΠποηίαη αἴίαϊπεά Ἠῖ5 
πια]οΓΙ{γ ἵΏ Πὶ5 πΙπείαεηί{Ἡ Υεατ, Ραΐ 
{ο {πο γθαίς Πὶς 5οτν]ος ας σαάεί 
η σαϊΐσοη (5εε (απο 8ο {.) αἰ- 
πιοδί ΏθοθδξδασΗν ῥτεο]αάεά 5 

εχετοίδίηρ {πε Ρεϊνί]εσες οἱ α οἳ(]- 
76η. Ετοπι Πὶ5 ἐψεηΠείΏ θαί οἩἨ 

ης πιϊσηί ἴαΚε ΑΠΥ Ρρατί Ιη ἴλε 

Ἑσο]ερδία «Π]οὰ Ἠῖς πιοάεςίγ Ῥεί- 

1ηΙ{{ες. --ὑπὲρ πραγμάτων: 1η ὃ 10 

ΜαπΏίμεις οοηπηεοί5 {πε 1ο55 οἱ 

πε {απΗΙΙΥ Ρτορετίγ πα ἴ]ο ἆίς- 
αδί6ἵ {ο ἴλα οἷίν απάἆ Πΐς {αέμει)5 
{ουβ]ες; ἴμα τε]αίίοη Το ἴἩε ΤΟΙ- 

εἶση ΡγίποἙ Ιπιρ]ες η]άθ ΟΟΠΙΠΙΕΓ- 
οἷα] οοπηεσίίοηπς. ῬτοβαβΙγ 5οπῃα 
οἳ Μαπαίμειςς ῥρτορετίγ οἰαίπις 

ψετα αΠεοίεᾶ ΡΥ {πε εαΠΙγ Ἱεσίδ]α- 
Ώοη αἴἴετ {Πε ΚείΙτη. --- τῶν προγό- 

νων: Ρτοιερίᾶο πι ἐνθυμούμεγος, 
ΗΠΑ. 8676: Β. 7ι7. 1δ: οἵ ἵξ ΠΑΥ 

Ῥο οοπδἰάειίεά ἂδ πιοάγίης ἴε 

Νοῖς «ἶαιδε ὅτι . . . πέπαυνται.---- 



ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ ΧΥΙ σο, οἱ Τσ 

ϱΙ πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες, ἅμα δὲ ὑμᾶς 
ε ων λ λ λ η Ν λέ 4 ΄ / 

ττο ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους 

πολλοῦ ἀξίους νομίζοντας εἶναι: ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην 

τὴν γνώµην ἔχοντας τίς οὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν καὶ 
λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; ἔτι δὲ τί ἂν τοις τοιούτοις 
5 5 Ν νά Δ 9 Α ” 5 3 ν] 

ἄχθοισθε; οὐ γὰρ έτεροι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν) ἀλλ 

1ος ὑμεις. 

ὅτι . . . πράττοντε: ᾖαΐί {εν ᾖἴβοί ἰλαί ἴπε Αἰμεηίαη {εοίγ Ίνα5 

ἆανε αἰτοσγς ὀεεη {η Λ110ς γε. Πιαί {ο 1ά6αἱ οἰάσεη να5 ἴπο αεί 

21. τοὺς τοιούτους: ᾖ.6. ΠΙΕΏ 

πἩο {αΚε α Ἱεαά]ης ρατί Ιπ ροΗ ο. 
---τὰ γὰρ ἀληθὴ χρὴ λέγειν: ΠΠΥ 

πηεοᾷ Μαπίϊίμεας αροἱοσίζε {οι ΐς 
οἰαίειπεηπί ὁ Τῃς αΠςΥΕΙ 11ες ἵπ {Ώα 

0ΟΠ6 (568 ΟΏ κοσµίους 12. 20): 
ΜαπΏίμεις {ε]]5 {μα 5εηαίοις {παί 

ἵη Ρρταοίῖοε ἴῃμα Ώοποίς 6ο {ο {μα 
πηεπ Νο ῬΡαὲ {ἴπειηδε]νες {ΟἵΓ- 

πατά. 



ΧΙΧ 

ΤΗΕ ΘΡΕΕΟΗ ΟΝ ΤΗΕ ΕΞΣΤΑΤΕ ΟΕ 

ΑΡΒΙΟΤΟΡΗΑΝΕΗΣ 

ΙΝΤΕΟΡΌςΤΠΙΟΝ 

ΤΗΕ ενεηίς υΠίοἩ ]εά αρ {ο ἰΠῖς 5ρεεοᾗ Ῥεραῃ γη {πε οοη- 

Ώθοίίοη Οἱ πο απδίποας Αἰπεπίαης, Νίοορπεπιας απά 5 50Η 

ΑτἰςίοΡρΠαπ6ς, ψΠἴπ ἴΠο Ώηανα] εηίετρτίδες οἱ {9οπο. 

Α{ἴετ ἴπε ἀϊδαρδίει αἲ Αεσοςροίαιπί Όοποηῦ, απά ΡτοραΡΙγ Νίσοο- 

Ρίεπιας ψΙὮ ΕίΠι, {δατίησ {ο τείατη {ο ΑίΠεῃΠς, ἴοοκ τε[ισε ΥΣ 

Έναροτας, Κίπο οἱ Φαἱαπιῖς ἵῃ Οσρτάς. ῥαρροτίεά ὮΥ Βναροτας, 

(οποη Ρραδδεά ΙΠίο Ῥετδίαη 5ετνίος, απᾶ Ίνα5 επαΡἰεά {ο Ὀτίπρ Το 

Αίπεηπς Πΐς ὤταεοο-Ῥετεδίαπ Πεεί απά Ῥετείαη 5αὐδιάϊες αἲ {πα οτιί- 

σα] πιοπιεηῖ Ψεη, υΠ(Ώ ΤηεῬες, ΟοτΙπίῃ, απᾶά Ατρος, Αίπεης Ίνας 

ασαΐη {αοίηρ βραία Τη γνατ (επ  ΟοτιπίΠπίαη Ύατ,’ 395--3δ6). Τη 

ἴπε Ὀτίεί δαΐ Ῥγήμαηί οΏγ6ετ οἱ οοποΏ Πίο {οΠοιγεά, ΝΙοορπεπας 

Παά α πατε, απά αίτετ Οοποπ’5 ἀεαίπ ἵπ ΟΥρτας (αροαί 399), πε 

τετηαίηεά {πετθ, {Πε Πιεπά απά Πε]ρετ οἱ Έναροτας.' 

ΤΠε αίἰεπιρίς οἱ Ένασοτας ἴο ϱαϊη οοπίτο] οἱ αἲἱ Οσρτας Ὀτοιρ]ί 

Βίπι Πίο οο]]Ιδίοη γγὶ Ῥογδία. Ἡατά Ῥτεξδδεά {ο ἀείεπά Ὠϊπιδε]Ε 

ασαἰηςί α {λτεαίεηεςά αἰίαο]ς, ηε 5εηί 6ΏΝΥΟΥ5 {ο ΑίΠεπς Ρτοροδίης 8Ώ 

αἱ]απος απά αξἰῖησ {οτ 5ΠΏἱρ5 απά πεΏ (ὁ 21, Χεη. 26). 4. δ. 24). 

ΑΙλοισῃ {πε Αίλεπίαης νετ τεοεϊνίηρ ῬεϊδίαΏ 5αρροτί Ιηπ {Ώεῖτ 

ἵνα αραἰηςί δρατία, {1εγ ἰοοκ (πο ἀουρίπα] 5ίερ οἱ 5εοπΙηρ Ενας- 

οἵα5”5 5αρροτί ΡΥ νοίίπρ {ἶνα αἱήαπος απά ἀἱςραίομίηρ ἃ φᾳιιαάτοη 

ος εέΏ 5Π1ρ5 απάετ Ῥηϊ]οοταίες (299 ΕΒ.ο.). Όη ἴπε νογαᾶσε {6γ γετε 

ονετίαΚεη ΒΥ α Δρατίαη φᾳπαάτοηυ απά αἰὶ Ίνετε εαρίατεά (Χεῃ. ᾖ.6.). 

1 Ῥος ΝΙεορΒεπωαβ’ οοππεοξῖοη νη{Ἡ 0οποἨ 566, Ὀεσίάες ος βρεεοῇι, Ὠϊοάος. 

14. δΙ (νΏετο Νικόδημον ἵ5δ Ῥτοβαῦ!γ α πιϊσίαἷκε οἱ ἴπε Μ5ς5. {οι Νικόφημον) 

αηΏᾶά Χεηῃ. {7ε/. 4. δ. ὃ. 

16Ο 



ΙΝΤΚΟΡΟΟΤΙΟΝ τότ 

ΤΠε ἰΠτεαίεπεά Ῥετδίαη αἰίαοἷκ οη Έναροτας γας ἀε]αγεᾶ, Ῥι{ ἵη 

{πα δΡρτίης Οἱ 287, 1η ΤΘ5ΡΟΗΡε {0 ἃ 5εςοπά αρρεβ], αποίΏετ Βεεί ος 

ἴεη Π1ρς, κ αἴΙρΏί Παπάτεά Ρε]ίαςί5, γας5 5επί ουῖ Ποπι ΑίΠεης 

ππάετ ΟΠαρτίας (Χεῃ. ᾖ{7εᾖ. 5. τ. το). ία εῖτ Ἠειρ Έναροτας 

οοπιρ]είεά Πὶ5 οοπαιεδί οἱ ΟΥΡρτας (Νερος, 6Λαζζίως 2. 2). 

Τη {πα περοίἰαίίοης γη Ώ Έναροτας αΏμά {με εαιϊριπεπί οἱ 5Πῖρς 

{ΟΥ ΠΙΠ], α Ρρτοπιϊπεηί ρατί ηαά Ῥεεῃ ίακεη ὮΥ α 5οπ οἱ Νίοορπεπιας, 

ΑτδιορΏαπες, ΥΠΟ ηαά αἲἱ {μα πιο πιαάς Πὶ5 Ώοπῃε 1π ΑίΠεης. 

ΑτὶςίοΡΏΒΠΕς, 1Ώ τθδροηςε {ο Ιαΐίεις τεοεϊνεά Ποπι Πϊς {αίΠετ, 

ἀιά ενειγίμίης Ροβδίιδ]α {ο 5εοατο [ανοταδ]ε αοίίοη ὮΥ {πε είαία, 

τηβάε ενετγ εΠοτί {ο ταῖ5δε ΠΙΟΏΕΥ {ο 5αρρ]επαεηί (με εααἱριηεπί οἱ 

ἴπε Πεεῖ, απά Ίγας 5εηῖ ἂ5 ΕΠΝΟΥ, Ρτοβαβ!ΙΥ ἵπ ἀαάναηςε οἳ {πε Πεεῖί, 

{ο οοπηρ]είε {πε περοίἰαίϊοης νη(Ὦ Ἐνναροτας. 

Τί 5 αποστίαῖη υΠείπετ ἴπεδε οΠοτίς Ίψετε ἴηπ οοππεοίίοη ντα 

ἴιο Πτςί ΟΥ {Πε 5εοοπά εχρεάἰἤοηῃ. Ίε ΚΠοι οπ]γ {λαί 5οοΏεῖ Οἵ 

Ιαίετ ΑτιςίορΏαπες απά Νίοορβεπιας Γε]] απάετ {πε ρτανεςί «Ώατρες 

ΟἨ {Πε ρατί οἱ ἐΠεῖτ οοιΠίΤΥΠΙΕΏ, απά ἴπΠαί {Πεύ Ὕετο αττεδίεά απαᾶ 

«ΙΠΙΠΙαΤΙΥ οχεουίεά. "“ΤΠεγ ΊἛετε ρταπίεά πο ορροτίαπΙ(γ {ος 

ἀείεηςε, ἰπεῖτ Πίεπάς οτε ποί ενεη αἱοπεά {ο 5εε ἴπεπι αΠεί 

(Ππαῖτ αττεςί, απᾶ {Πποαῖτ Ῥοάϊες Ίγετα ποῖ σἵνεη {ο {ῃΠαῖτ {απι]γ {ο 

Ῥατίαὶ (8 7). Τε Ρτοροτίγ γα. ἀεο]ατοεά οοηῄβδοαίε, απά 5ο 

ΠΙΠΟΠ ΟΕ 1{ α5 οοπ]ά Ῥο {ουπά γγας 5εἰζεᾶ απᾶ 5οἱά.' 

1 ῬοΐἩ πιο αηά Ῥίᾶσε ο{ {μεςε ενεηίς ατε η ἀἱδραίε. ΤΠε ἴἴπιε τείετεποε 

ΙΠ ὃ 29 ἶ5 ἴοο ναριε {ΟΙ ΔΠΥ δαΐε τες]οπίησρ, ΤΠα]ποείπι (να ἘχομΏρειρειτ απά 

ἘπΙΏτ) Ρ]ασος {Πε εΠοτί5 οἱ ΝΙοορπεπιά5 απά ΑτδίοΡρΠαΏεδ {ο αἰά Ἐναροίας Ίπ 

οοπηθοίίοΏ υΙ(Ώ (θε Πτδί εχρεάΙομ. Ἠς {Πίηϊκς ναί 1έ5 ἰοία] Γαἴ]ατε Ἱεὰ ἴο 

{πε Πετοε 8ηΏσει αραϊηςί ἰΐ Ρτοπιοίετ5» {ἶαί Νίοορπεπιαδ απά Απδίορμαπες, 

ομαιρεά ν]ι ἀἁπάτη τοῦ δήµου, νετε Ὀτοισῆί Ῥαο]ς ἴο ΑίΠεηςδ οἨ α ἀἱδρβίο] 

«Ώἱρ, απά ἐλαί {Πεγ νγετε ραῖ ἴο ἀεβία αἴετ α 5ΗΠΙΙΠΕΤΥ τα], ἵη ὙΥΠΙοὮ ΓΠεΥ 

Ίγετο τείαδεά ἴπε οτ6ίπατγ τὶρῃίς οἱ ἀε[επάαηίς. 

Ῥίαςς (4. Δδεγεί 13 531) Ἱο]άς εἶναί ἴπε οοπηεοίῖοη οἱ Νίεορπειιας απά 

ΑγϊδίορΏαπθς γνας ψΙ {με 5εοοπά εχρεαάἸέίοη ; {λμαί αΠετφατά5 «ΠΏατρες Ίνετε 

Ῥτουρ]ῆί ασαϊηςί (πετω Ίη {με Ἐοο]εδία, απά {Παί ἴΠαί Ῥοάγ οοπάεπωπεά {πεπῃ {ο 

ἀεαίᾗ; ελαί {πο ρεπα]ίγ ννας εχεοπίεᾶ ἵπ Οὗρτις ΡΥ ΟΠαΡτίας. 

Τη {ανοι οἱ ἴπε Πτδί εχρεάϊῖοη ατα ἴε {8οίς ἴπαί ΑτδίορΏαπες επί 88 

ΕΏΥΟΥ (6 23), {αί ἵπ οἳχ 58ρεεοΏ ἔπετε ἶ5 πο τε[ετεηοε Το απ εατ]]εί εχρεά1{ίοη, 

ΙΥΡΙΑ5 --- 11 



ιό ΧΙΧ. ΟΝ ΤΗΕ ΕΦΘΤΑΤΕ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΡΗΑΝΕΣ 

Ῥυΐ Ίηα απιοιηί ΟΙ ΡΤορετίγ ἔας 5εἰζεὰ {ε]] 5ο ἴατ 5Ἱοτί οἳ ναί 

(ευ Ίνετε 5αρροδεά {ο Ἰανε Ἠαά, α[τετ ελπείτ Ἱπβπιαίε οοΏηΠεοΏΠΟη 

ν( Όοποη απά Έναροτας, ἴπαί Τί ας 5αδρεοίεά ἴπαί α ρατί νας 

δεῖηρ οοποθα]εά 1Π {πε Ιπίεγεδί οἳ {ο υΙάοπ απά οΠάτεη οἱ 

ΑπδίορμαηΏος. Φαξ γα αοοοτάἰπβἰγ ὈτοιρΏί αραἰηςί ἴπε γ{ε)ς 

[αἴηαι, ΠΟΥ αη οἷά ΠιαἨ οἱ 5ονεηίγ γεαῖς. ἨΠίς ἀεαίᾗι Ῥείοτε ἴπε 

εἴπιε ΟΕ (τία] ἔητειν (λε δυμἵ{ ονετ {ο Πΐ5 5Η, Νο ηαά πονν {ο ἀείειά 

ἴπε εδίαίε, απά Τοτ νποπι 1Υδίας ντοίο οἱ 5ΡεεοΠ.’ 

ΤΠε Ρρτοδεοιίίοη ἀειπαπάεᾶ {πε 5οἴζατε οἱ ια 5ρεαΚεΙ’5 Ῥτορετίγ 

{ο τεϊπηΏατδε {Πε (τθβδΙτΥ {οτί {Παί ρατί οἱ ΑπδίορΠαπες’5 εδίαίε 

ειιρροδεά {ο Ώανε Ῥεεπ οοποεα]εά ὮΥ {πε 5ρεαΚοι’ς {αίῃΏοτ. 

Τπα ἁαΐε οἳ {πα {τία] 15 287, οἵ νετΥγ εατΙΥ 1Π 286, {οτ {με 6εῃ- 

᾿οΓα]ςΏῖρ οἱ Ποβπιας (458δ/7) 16 α τεοεηπί ενεπί (5 5ο), απά ἴπε 

αι ἴπαί ἴπε ΦενετΗγ οἱ ἰτεαίπιεηί ἵ5 Ῥερί εχρἰαΐπεά Ὁν {πε αΏρει οἱ {πε 

Ρεορ]οε αἱ ἴπε {β1]ατο οἱ ἴῃο Βτσίι. ΤΗϊ5 {ΠςοΥ, ίοο, 6νεΒ τοοΙΏ {ΟΥ 50ΙΠΕ {ΟΥ111 

ος (πγῖα], νΠ]σῖ ἶ5 ἱπιρ]ες ἵηπ ὃ 7, πρὶν παραγενέσθαι τινὰ αὐτοῖς ἐλεγχομένοις ὡς 

ἠδίκουν. Τπε οΡρ]εοίίοη {ο {πε ἴΏθοιΥ ἵ5 ἴπε ἀἰβιου]ίγ Ίηπ ῬεΠενίηςρ ἴπαί αἩ 

Αἰπεπίαη οἴίσεη, Ῥτοιρφῆί ἰίο Αίπεης απάοσ ατχεδί, οοπ]ά Ἠανε Ῥεεη ἰἱτεαίεά 

ΝΙΤΩ 5αςὮ ἀϊδτερατᾶ οἱ αἰὶ ἱερα] {οτπις απᾶ ρινί]εσες. Ἐτπί πε που οπε ϱ85ε, 

Ἰαδί αἴτοι {Πο τεδίοτα(ῖοτ οἱ {Πε ἀοπιοσΓαογ, ἵπ ΨΠΙΟἩ α ΠιαΏ Ίνας εχεοιίεά νηἑποιί 

τα] (Ατὶςί, Δες. 4ἱῇ. 4Ο. 2), απἆ νε εαι οἱ 5ο αοἴϊοη Ῥεῖπρ Ῥτορβοδεά Ιπ 

οίμει οᾶδες ἵη {Πε ρετίοά ππάει ἀἰδοιβείοη (115. 22. 2, 27. δ; Ίδοο. 17. 42). 

Μεγει (6ετοῦ. ας 44. ΝΥ. ὃδ δ7ο Απτη., 573 Αππι.) οοππεοί5 ἴπε εβοτίς ος 

Ατἰείοριαπες ΙΓ Ἡ {πε Πτδί εχρεάϊίῖοἩμ, Ῥαΐί {Ππῖπ]κς ἴπαί ἴπε εχεοπΊοῃ Υ45 1ῃ 

Οὗρτας αΠει {Πο αγγῖνα] οἱ ἴπε 5εοοπἀ, 

ΤΠε οοπῄδοβίΊοη οἱ ἴπε Ρτορετίγ 56ε6ΕΠη5 {ο Ώανε Ῥεεῃ ΡΥ 5δεραταίε αοἴἶοῃ, 

{ου Ἡατροοταί]οη (5.Φ. Ἀύτροι) 85 Ῥτεδεινεά ἴπε ΕΠῑιε οἱ α 5ΡρεεοΒ οἱ ΤΥ5ία5 

Κατ Αἰσχίνου περὶ τῆς δημεύσεως τῶν ᾿Αριστοφάνους χρημάτων. (Έοτ ἴμε 

ηρίυτα] οοηπεοξίοη οἱ Τ5ί85 νψ(Ἡ {πε {οτίαπες οἱ {15 {απΏῖ]γ 5εε ΟἨ ὃ 15.) 
1 ΤΠε {απ]γ οοπποσ!ῖοη ἵς : --- 

Τπε {Πῖεπά οἱ 6οποη απ Έναφοτας ΤΏε οτἱρίηα] ἀείεπάαπί 

Νιεορπεπια5 (απηαβπιεά) πουν’ ἆεαά 

| 

Αιϊςείορῃαπες 1. Ὀαιρβίεγ 20Η, {Πο 5ρεαΚεγ (απηαιηθἆ). 

3 οἰτὶοί]γ δρεακίπρ, ἴπε Εῑ]ε οἱ οἳι 5ρεεςσῃ, Περὶ τῶν ᾿Αριστοφάνους χρηµά- 

Των, 85 Παπάεά ἆοννπ ΡΥ ἴλπε Μςς,, ἵ5 ἱποοττεοί. ΤΠ9 Ρρτορετίγ Ποῖ αἱ δίακε ἴς 

ἴπαί οἱ Απδιορβαπες΄5 Ῥτοίπει-ἴη-ἶανν, 



ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ τό3 

Ῥεασε οἱ Απια]οϊάας (νἰπίετ οἳ 387/6 ος δρτίηρ οἱ 386) ἰ5 ποί γαῖ 

σοπο]αάεά ({πε 5ρεαΚκατ 15 ἴΠΙΕΤΑΤΕΟΠ, ὃ 62). 

Τε ενεηίς νΠΙοΏ Ἰοά {ο ἴΠὶς 5«Ρρ66οΏὮ ντε οοπηθοίεᾶά ΨΠΤ Ώνο 

ἀαηρετοις {επάεποῖες 1η ἴπε Ῥο]ῖοα] ο οἱ ἴπε {ουτία οεηίατγ, 

ἴα εητιοΏπιεηί οἱ παγνα] οοπιππαπάστς {μτοιρβΏ {ῃδίτ οἥποε, απά ἴπε 

Παδίγ απά απητεβδοπαΡ]ε Ριπὶδηπιεηί οἱ Ρραρῃο οΠιοεῖς 1Ώ ΓΘδροΏςε 

{ο α Ποκίε ραῦ]ο δε Πππεη{. 

Ὁπάετ ἴπε Αἰλεπίαη Ἠπιρίτο ἴπε οοςί οἱ ια Ππανγ ηαά Ῥεεη 

ΑΙΩΡΙΥ Ρτονίάεά {οτ ποπ {ο οτάίπατΥ τενεπίες οἱ {πε σίαίε; ἴπε 

οΏϊρς Ίνοτε Ῥι]{ απά Πατηϊδπεά ΙΜΙΠ {Πε Ίποτε Ἱπροτίαηπί Πίρδίηρ; 

ἴππαο οἴποτ «χρεηςες οἱ εαιΙρπιεηί αηπά τερα]Γ Ὕετε πιεί ὮΥ ἴπε ἱτ- 

ετατοῇς, ΝΠῖ]α Εις Ραγ οἱ 58απιεΏ απά 5οἰάϊοις ----5οπις ἴνο παπάτεά 

ΏηΕΏ {ο α {ΤΙΤΕΠΊΘ --- Μας [ατηϊδπεά {Τοπ ἴπα δίαίε ἰτεβδΙτγ. Βαΐ 

τετ ἴπε Ρε]οροππεδίαη λατ παά οί οὔ αἰΙ τενεηιες Ποπ 8165, 

1 ἵνα ΟΠΙΥ ὮΥ να Ι{πιοσί οχοτίίοης {παί θαΗιοίεπί 5ΠΏἱρ5 οοσ]ά Ρε 

ῬαΠί αηπά εαιάρρεά. Τπε τεραίατ ραγιηεπί [οι ἴΏε ΙΠΕΠ ---- ἂ 5Ηῃ 

ταπρῖηρ {ποπη 3, {. {ο 1 ἴ. α ΠΙΟΠ{Ώ {ΟοΓ 6ᾶο]ι {ΤΙΓΕΠΙΕ ---- 785 ἃ Ῥυατάεη 

{οι ΝΠΙΟΗ ἴμε δίαίε οου]ά πο αἀεαπαίε]γ Ῥτονίάο. ἜΤπε ρεπετα]ς 

αηΏά {πίετατοῃὮς {οαμά {Πειηδείνες ἵῃπ οοηφίαηῖ ἀἰβιοι]ίψ ντα (Πεῖτ 

Ώ]εΏ; ΠΟΤΕ απά Ίποτθ {167 Ίνετο {οτοθά {ο Βπά ΠΙΟΠΕΥ {οτ {ἴπεῖτ 

Ῥαγπιθηί ΡΥ {με ορεταίίοης οἱ Ίππο Πεεῖ δεί. ΤΠε Βτδί απά Πιοςί 

ἀαΏρβοετοῖις 5οµἵοςῬ ΟΓ 54βΡρΙΥ Ίνα5δ {Πε 5αρειάγ {ΠΟΠ ΡΕΙΦΙ8Π δαίταρς 

ος {με Ρτίποες Οἱ {πε Ασίαίίο οἶίςθςδ. Οοποπ)5 Βεεί, νΏ]ος ποη {πε 

Ῥαΐ]ε οἳ ΟπΙιάµ5, γγας οτεα{εᾶ απά 5αρροτίεά ὮΥ Ῥετδῖαη 5αΏβιά]ες ; 

1 γ΄ας {οτ α ἴπιθ 5ο δαρροτίεά α[ετ 1 ρᾶςδεά Ἱπίο ἴπε 5ετνῖοε οί 

Αίμεης. ΊΝΠεπ πε Ρ8γ οβης {οιη {οτεῖση 5011065, ἴπε ϱεΠοία]5 

οοι]ά 6 ἀπάεΓ πο 5ΗοἩ δγςδίεΠι οἱ αοοιταίθ αοοοαΏΏΊης ἃ5 Νε αἱ] 

{αιηᾶς οαπιθ {ΤΟΠ 1Ώ6 {τδεαδΙτγ οἱ {Πε δίαίΐα, ννμ]]ε {πε τε]αίοΏς ΥΙ{Ἡ 

ἴπο {οτείση Ῥονψειτς οΠετεά ἀἆαησετοις ορροταπ]ήθς {οτ Ῥεί5οπα] 

οοτγαρίοη. 

ἨπίὮ ιο αἰεπιρί {ο Ῥτίηςρ Ίο Ἰδίαπά απᾶ οοαςδέ οἶῖες Ῥα8οκ 

πηάετ Αίπεπίαν ταῖς, α[ἴατ ἴΏε Ῥαιί]αε οἱ Οπ]άας, ραγιπεπί {τοπ 

ἴπεςα οἶῖες Ίνας τθδαπηες, Ψπείετ Ὦγ αγ οἱ α σἰαἰεᾶ ἴαχ, οτ ος 

Ρεπα]ίγ {οι τθβιδίαποθ. Έτοπι οἴπετς {οτοεά οοπιραποης πειτε 

εχαοίεᾷ α5 {πε Βεεί οταῖδεά {ΟΠ1 οΙίγ {ο οἵίγ. ΤΠε οοΙεοίοη οἱ 



ιό ΧΙΧ. ΟΝ ΤΗΕ  ΕΡΦΤΓΑΤΕ ΟΕ ΑΕΒΙΡΤΟΡΗΑΝΕΡ 

πηοςί Οἱ ἴπεςδε Παππάς ΡτοβαΡ]γ τοςίεά υηίἩ {Πε ϱεπετα]. Όρο ἴπε 

τεδίοτα{Ιοη οἱ Αἰπεπίαη οοηίτοἱ οἱ {πε Ἠε]εδροηί (299-359) ἴἶε 

ίαχκ οἨ ΙΠςοΙΙΙΠΡ απά ομίροϊηρ νεςεεῖς ννας τεϊπιροςεά, απά Ώηεν 

ορροτίαπίες ΊἨετοε ορεηπεᾶ {οἵ {ανοτς Ῥείψεεηπ οοπηπιαηάετς απᾶ 

πηετοῃαΏῖς. Το ἴπεδε Ίετο αἀάεά {ιο ορροτίαη] Πες {ο σἶῇς απά 

Ῥτίρες Ποῖη Πηετομα {5 Ἠποςς 5Ώἱρ5 Ἠαά {ο Ἠανε ἃ ΟΟΠΝΥΟΥ ἵπ {μερα 

Υ6ατς πΠεῃ Ποδ]ε Βεείς Ίνετε οοηξίαΠ{]γ οταϊδίῃς 1Ώ {Πε Αερεαη. 

(οπιππαπάετς οἱ ΑίΠεπίαη Πεεῖς, απά ονεηπ οἱ 5Ίηρ]α 5ΠΏ1ρ5, Ίπείς 

ἴπας ραΐ Ιηίο α ΡοδΙοη νΊετε ἴπου Παπά]εά Ίατσο 5άπις ΟΓ ΠΙΟΠΕΥ, 

ππάες οἰτοαπιδίαποες 1η ΨΠΙο] (λετε οοι]ά Ῥε πο εβιεἰεπί οοηίτοὶ 

ὮΥ ἄιο Ἠοπιε ϱονετηπιεηί, απά πΠΙοεΏ οΠετεά οοηςίαπί (επιρίαίίοη 

ἵο οοτταρΏοῃΠ. Ἀουγ πας 1 αἱναγς 685Υ {οι 4Ώ Ποπεδί ΤηΔΠ {ο 

ἄταιν {Πε πο Ῥείγεεη Ὀτίρος απά Ιεσιήπηαία ϱ]1ῇ5 {Τοπι τίοῇ Ραίτοη»ς, 

Ίχκε Ίο Ῥεγδίαη 5αίταρς απά 5ποὮ Ρτίποςς ἃ5 Ἠναροτας. 

Τί ο8ίηθ {ο Ῥε εχρεοίεά ἁπαπηρ {Πε Οοτιηί(Πίαη αι (29ς--386) 

Ώιαί ἴωε Πἰσ[ᾗαγ ηανα] οΏπεει» ποι]ά εητίοὮ {πειηςείνες. 1 15 5ἶρ- 

ηἰῃποαηί ἰμαί 1η ος 5ρθεοΏ 1 ἶ5 αδεαπιθά, πηίποαί 4ΡΟΙΟοΡΥ, ἴλΠαί 

ΟΌοποι απἀ Πὶ5 αδθοοίαῖθς Ίνετε αἲὶ ιο Ώπια Ῥιάϊης αρ ἰλείτ 

Ρτϊναίε {οτίαπες (55 35-36). 

Της ε[οσί οἱ αἲὶ Ελπίς Ίνας {ο απάσιπηίπθ {με οοπβάεπος οἳ ἴἶα 

Ρεορ]ε ἵπ ελεῖτ πανα] οΏ]οεις. ΄ΓΠε Πτδί Τεγείςε γ/α5 {πε ἷρηα] {ΟΥ 
(Πεῖτ οπΏοιηϊθς {ο οοπἹςθ Ῥείοτα {Πο Ῥεορίε ψΠ οΏατρες ἴΠαί {ΠεΥ 

Ψετε Ῥεϊταγίηρ ἴ]ε φίαΐε {ΟΙ ΙΠΟΠΕΥ. Ῥαβ]ο ορΙΠΙοΏ Μα5 αα]οκ Το 

τερροπά ψἩ {πε ἀεπιαπά {οι ριπἱδηηιεηί ---- ἀδιδ]γ ἴπε οοηῇς- 

οαΐοπ οἱ {πεῖτ Ρτορετίγ, οὔεη Ῥαπίδμιπεηίϊ ος ἀεαίῃ. Απά ἰΠῖς 

ἐεπάεπογ Ίνας Ιποτεαδεά ὮΥ {λε ἀεδρεταίε σἰταῖί οἱ ἴπε Ρολβῖσα] 

Ἱεαάαις {ο Βπά ΠΙΟΠΕΥ {οτ {λα ἱτθαδατΥ. ΤΠ οἵίγ πας αεπιρεπρ 

{ο ἴαΚε ἵετ οἱἷά Ῥίαοο ἴω ΙπίεγηαΠοπα] αΠα]τς, ΨΙ(Ὦ πο 5[/Ποιεηί 

τεγεΏΙε; {ο Ρεορἰε δαν 1η 68ο] ΏΘ οοηβςοαίίοη τε]ῖες {οτ ἴῑε 

Ππεαβδιτγ. Μεη Νετε 6Υεῃ Πεατά {ο Ρ]εαά ἵη οουτί {ΟΙ ἃ οοπν]οίῖοη 

οἩ {πο ρτοαπά {παί οπΙγ ἔπας ψου]ά ἴἶε (γεαδατγ Ώανε ΠΠΟΠΕΥ Το 

Ρ4Υ {λεπι {οτ Ιέᾷης οἩ {λε 6.δε (115. 27. 1). 

Τ]ηε ο.5α οἱ Νιοοριεπιας απά ΑτξίορβαΏες 15 Ῥαΐ ΟΠΕ 4ΠΠΟΠΡ 

ΠΙάΠΥ Ῥείψεεη 388 απά 256, νΊπεη ἴλεςο Ρτοδεοιίοης Ψετε αἲ ἴΠεῖγ 

Πεϊσί. Τί {5 ἀἰδαρροϊπβπρ {ο Ηπά {ἶαί Τῳ5ία5, {πε σίοαί ἀε[επάετ 



ΙΝΤΕΟΡΟΕΟΤΙΟΝ Τός 

οἳ ]ηδίος ἵω Επῖς δέ, Ία5, πεγετίπε]εςς, τεαάγ Ίο δε Πὶδ Ρεῃ 

οη ἴπε εἷάς οἳ οοπῄςοβίίοηπ απά ἀεαία ΙΠεη οσσᾶβδίοη οετεᾶ. 

Ίλ/ε Ώανε ἴἨτες 5ΡεεοΒες οἱ ΕΠ υπ {ευ αΏοιί α Ύαατ Ῥείοτε (6 

Ῥτεδεπί 916, ἵΏ Πο Ώε πιαΚεςδ εΥεΙΥ αβρεαἰ {ο ἴΠε Ρτε]αάϊσοςἘ απιά 

σα5ΡίοίοἩ οἱ {πε Πιᾶδδε». ΤΠε {οἡοπίῃρ εχίταοίς 1 5ἱιοι” ἴἶε 
ορἰπί ἵπ ΨΠΙοΙ ραρ]ο ΠΠεΠ απά ενεηΏ ΠΙεπάς οἱ ἴπε ρτεαί ΗῬεταίος, 

ΤηταδγῬα]ας, Ίνετε αἰίασΚαά :1 
Έτοπι ἴπε ΏρεθοὮ αραίησί Ἡριοταίος (27. ὃ-ιι): ««Ίπ πι 

ορίπίοη, Αίπεμίαης, 1 γοι 5ποα]ά ραί ΊΊεδε πἹεη {ο ἀθεαί πηποιί 

σινίηπρ ἴλεπι ἰτία] οι ορροτίαπΙγ οἳ ἀείεηςε, ἴΠεγ οοσ]ἀ ποί ὃα 

81 ἴο Ώανε ΡρετίςσΏεά «γη οαί ἵτία]᾽ (ἄκριτοι), Ὀαϊ τ8ίΏετ {ο Ώανα 
τεοεϊνεά ἴ1πε ]απςᾳσα {παί ἶ5 {πει πε. Ἐοτ ἴποςε ατα ποί /νη(Ποιί 

(τα αροη ἨΠοπι γοι ραᾶδς Ἱπάρπιεπί υΠία Κποπνιεάρε οἳ (λοαῖτ 

ἀεαάς, Ὀαί ταίπετ {Ἴοςα Υηο, δἰαπάετθεά Ὦγ {λαῖτ επαπ]ῖες, ἵΏ τπαί- 

εις ΠΚΏΟΝΩ {ο Υοι, 8τε ἀερτινεά οἱ α Ποατίηρ. ἙῬαΐ ιο τεα 

αοοιµςδετς οἱ ἴΠεςσα πιεΏ ΠΟΙΝ οἩἨ {τία] ατα {Πεῖτ οὔΏ ἀεθᾶς, απά νε, 

ἴπθ αοοᾶδετς, αἴθ Ὀαί πίηεςςες. 

(«Τμθδε ππεΏ 1Ώ {πο Ματ Ώανε, οπα γοαί ροβ5θβδῖοης, Ῥ6οοιπἙ 

τιοὮ οαί οἱ Ῥονετίγ, απά γοι, ροοι {ΠτοιρΏ {πεπι. ἘΒαί 1 15 ποῖ 

πα Ῥαδίηεςς οἱ {πε Ἱεαάετς οἱ {πε Ῥεορ]ε ἵπ γοιτ πηϊδ[οτίαπες {ο 

Ίαγ Παπάς οἳ υΠαῖ 15 γοιτς5, Ῥαΐ ταίπετ {ο᾽ ρῖνε ἴπεῖγ ΟΝΗ {ο οι. 

Ῥιΐ νο Ἰανα σοπ16 {ο 5αοἩ α σίαίς {μαί ΠΙςΏ ΥἨο, Ψ 6η 16 ΊΨετο αἲ 

Ῥεαοσθ, είς ποῖ εΥεη αΏ]ε {ο 5αρροτί {Πειηδεί]νες, αἴε ΠΟΥ ραγΙηρ Ἱη- 

οοπη6 ἴαχες απά Ρετίοτπιίης Ἡατσίιος  απά Ῥιϊ]άϊπσ ππο Ἠοιδθς.... 

Απά γοι αἴθ ΠΟ Ι0ΠΏ66ΕΙ ΑΏΡΙΥ αἲ πλαί {1εΥ σίεα], Ῥαΐέ οταίε{α] {ο 

ψηαί γοι ρεῖ, α5 {ΠοιβΏ {Πεγ Ίπετε γοιί Ρραγπιαδί6Ι5, απά ποῖ {πα 

ἴπιενες οἱ γοιτ σοοάς. 

Έτοπα {πε ΌΡρεεσῃ αραϊη»δί Ἐχροσίαες (Πιο πἹεπά οἱ Τηταδγρι]ας) : 
(έΥΠΥ «Ποι]ά γοι 5ρατε πιεη νηθι Υοἆ 5ες ἴπε Πεείῖς ἴπαί {εγ 

εοιωπιαπάεά φοαίίετίηρ απά ροῖηπς ἴο Ρίεοες {οτ ]αο]ς οἱ ἔαπάς, απά 

ίπεδα ΠΕΠ, ΜΝΠΟο 5οῖ σα] Ῥοοιί απά ηθεάγ, 5ο ααἰοξΚ1γ Ῥεσοοπιε {πε 

1 ΤΠἩταβγρι]ας Πἰπαδε]{ ννας απάθϱί 5ΙΠΥΠΊΟΠ5 {ο τοίυτΏ Ποίηθ ΟἨ 51ςἩ α «Ώατρα 

πΏεη ἀεαίῃ τε]εαςδεά Ἠϊπα {Γοπῃ {Πε απάεδετνεά ἀϊδρταςα. 

3 Της ἰμεῖγ νετΥ δετνίοςς ἴο {πο 5ίαίΐε αἴθ πιαάε στοππά ος αοοιςα{ῖοη. Όεθ 

Ῥ. 30. 
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γιοΏεςί οἱ αἰἱ χε οἴίζεης (5 2). Απά γεῖ 1Υδίας Κπεν, ΨΠεη Ὦε 

Ἰυτοίε {ἶχεςε Ἱνοτάς, ἐἶιαί {ευ Βαείς ἵη αἲ! ενα ΠςίοτΥγ οἱ {πε οἵιγ Παά 

οπε ρταπάειτ δετνίος ἴπαη Ἰαά {Πῖς, ἀπάετ ἴπε ἀε[εηπάαηίς, ντΏ 

μταδγρα]ας! Πε σαγς {ατίπετ οἱ ἴπεδε οῄοεις, “ ΤΠογ εητίο] 

πεπιςε]νες αμ Παίε γοι, απά ἴΠεγ ατα ῥτερατίΏς Ώο ΙοΏΡΕΓ {ο οῦεγ 

γοι, Ῥαΐ ἴο τα]ε γοι, απᾶ [δατίπσ Ῥεσααςε οἱ ἰπεῖτ Π]-ροίίεη σα!ης, 

ἴΠ6ΕΥ ἆτε ταβάἆγ {ο 5εἰζε δίτοηρ]ο]άς, απᾶ {ο δεί 1ρ απ οἩρατοΒΥ, απά 

ἴο ο ενετγίπίηρ {ο Κεερ γοι ἵπ εχίτειηε ἆ8ΙΙΥ ρετί” (28. Ἰ)- 

«1 ερ γοι {ο οοιπε {ο γοιί οΏ τε]ἰεί, ἄπά ΠΙΠΟΏ ταίΠετ ἴο ΡΙΠΙδΏ 

πε σι ἵπαη ΡΙίΥ ἴἶοδε πο ατα Κεερίπρ γα Ῥε]οπρς {ο ἴπε 

οἵιγ. Έοτ {λε ἄπες {ῑαί ίΠεγ νἩ]] ραΥ Ὑ] Ῥο πο ΠΙΟΠΕΥ οἱ {Πείτς, 

---ἶνεγ υγ] «Ἱπιρ]γ τεςίοτε {ο γοι γοιί οΝΠ”’ (29. δ). 

Τ{ς Ἱη {ο «ροθοΏ {ο {πε ἀείεηδε οἩ ἴπε Ῥτορετς οἱ Ατίδ- 

(ορΏαπθς, 1 Υδίας {οαπᾶᾷ ΠπιςεΙ υοτκίηπρ αρα]ηςσί 4η ΠΠΤΕΒΡΟΠΙΗΡ 

αηπά ἸΙάν]ες» ραΡ]ίο δεηΏπιεπέ, Πε οοπ]ά π]αΚα πο οοπηρἰαἰηί, {ο Πε 

ηαά Πε]ρεά (ο οτεαία Ἱ{. ἜΤπε 5ρεεοῖ 15 Π111 οἳ Ιποιάεπία] Ιπίετεςί 

{ο 15 ρΊΊπιρςες οἱ {ο πιοτθ Ρεῖςδοπα] αΠαϊτς οἱ {απιοὰς ΠΊεἩ, Ὀιι{ τ{ς 

ρτεαίεςσἰ να]αο ἶ5 {οτ ἴπο Ἱπαππαία Κπον]εάρε ὙΠίοΒ, ΑΠ (πε 

«ρεεοῄῃες οἱ {πα αατ]ετ ϱτο!Ρ, ἴῖ σἶνες οἱ {πε ἀεπποτα]ζεά οοπάΙοηἩ 

οἱ {πε ἀεπιοσταογ. 

ο ΤτΙΙΝΕ . 

Ι. Ἱροοίμιον, ἔκοσα η, 8 ὃ τ--ττ. 

Ῥ]εα {οι ΚΙπαά]γ απά Ἰάδί Πεατίης οἩ {πε στοιπά οἳ {πε ἀϊδαάναη- 

ἴαρες (6) Οἱ ΔΠΥ ΙπεχρεΓεηοεά ἀείεπάαηί, (ὀ) οἱ πε ἀείεηδε 1η 

{1ἱ5 ρατίο]ατ οα5ς. 

ΤΙ. Πίστεις, 4Λο11ε{α 11ο, 38 12--54. 
ΤΗε παττανε (Διήγησις) 15 Ιπίετψονεη να {πε ατφαπιεηῖ, 

Ατρυπιεηί αραίηςσί {πα ῬτοραβΙΠίγ (εἰκός) ἴῑπαί ἴιε 5ρεαΚκετ 

{αίΏετ ηαά αΏΥ οἱ ΑτὶςξίορΏαηες’ς ρτορετίγ 1Π Π15 ροςδςεδδίοῇ. 

4. ΤῃΠο οτἰρῖπα] πηβττίαθε οοπηθεοβίοη η {πε [αι] οἳ ΝΙ- 

οορΠπεπια5 γα5 ποί πιαάςο {Ο0τ {πε 5ακα Οἱ ΠΙΟΠΕΥ, δὰ 12-17. 

τ. Νατταίνα «Ώονήπρ πιοί]νε {ΟΥ ἴπε ΠιβΤΤΓί8Ρε, 5δ 12-14. 

2. Νατταίνε «αρροτίηρ {πε Πτςί, ὮΥ ἀεδοπρίηςρ {πε οίπετ Π]αΙ- 

τίαβες οἱ {πε [απηΙ]γ, δὃ τή-τ7. 
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δ. ΑπδίορΏαπες ψου]ά ποῖί Ώανε 1ε[ε Πὶς Ῥτορεγίγ ἵη {πε Παπάς 

οί α 1πᾶΠ 056 {αδίθς Ίετς 5ο πΏ]]]κα Ὠῖ5 ΟΝΏ αδ Μετς {Ώοςε οἱ Πῖς 

{β{Ώςθί-Ιη-]α1ν, 5ὃ 18--2ο. 

ϐ. Απιζίορμαπες Πας ηο Ρτορετίγ {ο Ίεᾶνε νηεηπ Πο 5εί οί {ΟΙ 

Οὗρτας, δὸ 21-27. 

Ι. Ῥτονεά ΡΥ Πὶ5 στεαί εχετίοΏς ἴο Ῥοττον ΠΙΟΠΕΥ, δδ 21--24. 

2. Ῥιτονεά ὮΥ Ὠϊς ΙπαὈΙΠΗΥγ ἴο Ι0Ο8Π ΠΙΟΠΕΥ οἩἳ Ίο τογαἱ ναςε, 

66 25--2]. 
4. Ῥτονες Ὦγ Ὠϊς Ῥοττονήπρ {αΡία Πατηϊςη]ηρς, 5 27. 

2). Αηςνοτ {ο ἴπε «ΟΠΙΠΙΟΠ Ῥε]εξ ελαί Ατιδίορβαηες πηὰςδί Ώανε 

πα ποτε ρτορετίγ {Παπ {πο οἩιοείς πανε {ουαπά, ὃδ 258--54. 

τ. ΑτσυιιεΏί [ΟΠ ἴΏο οΠοτίηεςς οἱ «πο ἵπ ψΠίοη Απίς- 

{ορ]απες οοι]ά Ώανε αοααῖτεά Ῥτορετίγ, απά Π]5 .ΠεανΥγ εχρεηςες, 

δὃ 25--20. 

2. Ατσοπιηεηί ΠΟΠ ἴ]θ Ίηξαβεί ΡοϊδοΏαἱ Ρτορετίγ ενεπ οἱ οἷά 

Ψεα]Πγ {αηλί]ες, ὃ 29. 

3. Αιρθαπιεηί Ποπι {Πε οχίταοτάϊπατγ οατε οἱ ἴπε {απα]γ 1η 

ἰατηίης ονετ Ατδίορηαηεςς Ποιςε «απίη]ατεά {ο ἴπε είαίε, 

ὃ 4τ. 

4. Ατραπιεπί Ίοπι ἴῃπο ν]ησηθςς {ο ἴακε οαίῃ (μαί αἱ Ίνα 

Ρτορετίγ Πας Ῥεεη ρίνεη πρ, ὃ 42. 

Ῥτίεί ΤὨϊρτεςδίοη (Παρέκβασις). Ὀεδοτρᾶοη οἱ ἴπε εχίεπιε 

ΠατάςΗηῖρς {Παί {Πτααίεη {πα ἀείεπάαηί, ὃ 24. 

5. Ατσαπιεηί {ΤοΠΙ ἴπο απεχρεοίεά]γ 5ωια]] οδἰαίο οἱ «οπο, 

αηΏά 15 ΡτοροτίοΏ {ο ὙΠαί πε δίαΐε Ίας ορίαϊπεά Ποιη ἴπμαί οἱ 

ΑτιςίοΡρΏαθηες, ὃὃ 24-44. 

6. Ατσιιπεηί Ποιη Ίο ΠαΡΙΠ{Υ {ο εττοτ 1Π ἴπε Ρορι]αί εδπιαῖα 

ΟΙ {ιο ερἰαίες οἱ ραδ]ο ππεῃ, ὃ ὃ 45-52. 

(1) Τε οἲδες οἱ Ι5ομοπιᾶοΏας (5 46), Φίερῃβαπας (ὁ 46), 

Νιοίας (5 47), Αιοϊριαάες (5 52), Ομ] (5 48), ΟΙεορποπ 

(5 48). 
(2) ΤΓΠε ο8115ε οἱ {Πῖς εττοτ, ὃ 49. 

(2) Τπε ο.ςδε οἱ Γοβτηάς, ὃὃ 5ο--στ. 

Βτιεί Πιρτθδδίοη (ἨΠαρέκβασις). ΑΡρεαἱ Ῥαδεά οἩ {Πε ]α5ί ατρι]- 

Ππεηί, δὲ 52-54. 
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ΠΠ. ᾿Επίλογος, Ζε7ο7α{10, 38 55--64. 

4. ᾿Ανακεφαλαίωσις, 7141/10. 

Βτὶαί τουαρ]α]αέοη οἱ {πε πιαῖη ατραιηεηί, ὃ 55. 

Δ. ΑγΡρααἱ {ο ἴπο {εεῄησς οἱ {Πε Ία1τγ, 55 556--64. 

τ. Τη6 εχειηρἰατΥ Π{ε οἱ {Πε 5«ρεακετ, ὃ 55. 

ο. Της [βίλες αηςε]βςῃ οἰατασοίετ 5 5εεΏπ ἵπ Πὶδ ραῦ]ο 5εἵ- 

νιοες, δὲ 56-62. 

3. Εἰπαὶ αρρεα], ὃ 64. 

σΟΜΜΕΝΤΕΡ ΟΝ ΑΚΟῦΌΜΕΝΤ ΑΝΡ ΡΤΥΤΕΡ 

1. Ἱροοίμιον, ὃδ 1--ττ. 

Νο οἴμειτ Ρτοεπ] οἱ ΤΥ5ίᾶς ἵ5 5ο Ίοης Οἵ ἀεγε]ορεα Ἱ ἵΏ 51ο] ἀεία]]. 

ΤΠ6 τεβςοη 15 ἴο Ῥ6 {οαπά {π ἴἶε {αοῖ ἴλπαί ἴ]λο 5ρεαΚετ 15 αἀἆάτεςς- 

ἵηρ α Ίάτγ Νο ατε {ποτοιρΏ]γ Ρτο]αάϊοεά αρα]ηςδί Πὶ5 οΏδε. Ν- 

οορΒειηι5 απά ΑτίσίορΏαπες ατα Ῥεμενεά {ο Ἠανε Ῥεεη ριΠίγ οἱ 

πα στανεςί οτἶπιε5, απᾶά ΠΟΥ {πε ἀε[επάαηί ἵδ Ῥε]μενεά ἴο Ῥε 

εοποεα]ίπσ Ί{ῑείτ Ρτορετίγ {ο ἴο «ἆαπιαβε οἱ ἴπε κίαΐε. ἜΓΠε 

Ῥτοδεουίίοη ανα σαϊά ονειγίηίησ Ῥοβδῖθιε {ο ἸπῖεπδΗγ {Πὶς 

{εεπηρ. 

ΤΠε Ῥτοεη {αἱἱ5 Ιπίο {νο ρατί5, οπε (55 τ-6) σεηεταὶ, ἴπε οἴπετ 

(65 7-ιτ) Ῥαδεά οἨ {πε {αοΐ ρεου]ατ Το [5 ο.δε. 1 15 5ατρτῖς- 

ἴπο {ο Ππά {λαί {οτ ἴπο Πτςί ρατί 1 δῖας ηας ἴαΚεη α τεαάγ-τηαάε 

Ῥτοεηι {οπΠ1 5οίηθ Ῥοοίς οἨ τῃείοτίς, απά πδεά Ἡ γ{Ώ 5Ι1σΏί οπαηρες. 

Ἡ]α ἀϊδοονει {ῑίς {αοῖ ὮΥ οοιηρατίησ 85 τ-6 πΠίὮΏ ἴ]πε ρτοεπι οί 

Απάοοϊάες᾽5 5«ρ6εοΏ Ο {πε γήε2ί6ς, ἀειινετεά ἴνε]νε γεαΙ5 

6α]ῖετ, απά ἔἶινα Ῥτοεπῃ οἱ ]ςοοταίες5 5ρεθοΏ Περὶ  Αντιδόσεως (ΧΝ), 

ραδ]ςαεά (ήτίγ-ίοατ γθατς αἴτει ἴπαί οἳ 1ηδίᾶ. Απάοοϊάες ας 

ἀϊνιάεά {πε 5εοίίοη, Ἰηδετίης α Ῥαδδαφε αρρ[ιςαΡἰε ἵο Πῖ5 Ρρεοι]αί 

σα56, Ὀμέ ἴἱα πο Ρατίς αρτες ο]οδεΙΥ ναί 1Υ5ί5”5 Ῥτοεπῃ. 15ος- 

ταῖος Ίας Ἰδεά α πια] Ρατ οἱ ἴπε 5αππς πιαίετία], Ῥαΐί ππάοῇ 

πιοτς Π6εἰγ, οΏαηρίης {πο οτάεί απά ἴΠε ΡΗΏΤΑΡΕΟΙΟΡΥ, απᾶ απιρ]ῖ- 

{πρ {ε κε]εοίεά Ῥατίῖς ἵο Πί Πΐ ΟΝΏ δίγΙε. Τπε {ο]ονίπς 

(εχί σἶνες α οοπιραγαξῖνε γΥί6ι’ Οἱ {πε Ῥτοεπως οἳ Απάοοϊάες απά 

Τμδίας: --- 



ΑΡΚάαΟΜΕΝΤ 

ΑΝΡΟΟΙΡΕΣς 1] 

’ 

1. Τὴν μὲν παρασκευήν, 
5 5 

ο ἄνδρες, 

ΔΝ ΔΝ , [ω 9 [ο Α 

καὶ τὴν προθυµίαν τῶν ἐχθρῶν τῶν 
[ο ϱ Α ο] 

ἐμῶν, ὦστε µε κακῶς ποιεῖν ἐκ 
’ 

παντὸς τρόπου καὶ δικαίως καὶ 

ἀδίκως, ἐξ ἀρχῆς ἐπειδὴ τάχιστα 
9 / . Ν ’ ο 

ἀφικόμην εἰς τὴν πὀλιν ταυτηνἰ, 
/ / 9 ’ 

σχεδόν τι πάντες ἐπίστασθε, 

καὶ οὐδὲν δει περὶ τούτων πολλοὺς 

λόγους ποιεῖσθαι ᾿ 

9 / 5 5 , « α ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δεήσοµαι ὑμῶν 

δίκαια καὶ ὑμῖν τε ῥᾷδια χαρίζεσ- 

θαι καὶ ἐμοὶ ἄξια πολλοῦ τυχεῖν μ χ 
παρ᾽ ὑμῶν. 

Ἠετε {ο]]ου {ους ραταρταρῃς 

αρρίίοαΡιε {ο {πῖς ρατίϊοι]ατ σα5θ. 

Τπε σεπετα] Ῥτοειῃ ἵ5 τεςαπηεά 

αἲ ὃ 6: 

αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, 
εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ 

ἀπολογουμέγῳ ἡ τοῖς κατηγόροις, 
9ο ϱ/ Ἂ »ὁό 9 Αα εἰδότες ὅτι κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, 

./ λ 5 ο 

ἀνάγκη τὸν ἀπολογούμενον 

5 ἡ 

έλαττον ἐχειγ. 
ς Ν ΔΝ 5 ω) / 

οἳ μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου 
9 / ΔΝ / 

ἐπιβουλεύσαντες καὶ συνθέντες, 
3 ν 9 ι. 3 

αὐτοὶ ἄνευ κινδύνων ὄντες, 
Ν / [ή 

τὴν κατηγορίαν ἐποιήσαντο; 
9 ν Ν / λ ο λ 
ἐγὼ δὲ μετὰ δέους καὶ κινδύνου καὶ 

Αα Ἀ , ἑ 3 

διαβολῆς τῆς µεγίστης τὴν ἆπο- 

λογίαν ποιούµαι, 
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ΙΤ νδιΑς ΧΙΣΧ 

ΔΝ 5 
9. τὴν μὲν οὖν παρασκευὴν 

8 Ν / Ε] ην 

και την προθυµίαν των ἐχθρῶν 

ὁρᾶτε, 
Ν δΏλ Α Ν , / 

καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων λέγειν | 

ΔΝ  . Ν 3 / / » 
τὴν ὃ ἐμὴν ἀπειρίαν πάντες ἴσα- 

9 ' / 

σιν, ὅσοι ἐμε γιγνὠσκουσιγ. 
3 ή 5 ς ο / Χο 

αἰτήσομαι οὖν ὑμᾶς δίκαια καὶ ῥάδια 

χαρίσασύαι, 

ο. ο’ ᾳ 
ἄνευ ὀργῆς καὶ ἡμῶν ἀκοῦσαι, ὥσπερ 

[ον / 

καὶ τῶν κατηγόρωγ. 

3 / λ λ ϱ) ή 

ὦ. ἀνάγκη γὰρ τὸν ἀπολογούμενον, 
ἊἎ 3 2 3 α κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, 

. . 
έλαττον έχειν. 

ς Ἆ ΔΝ 3 Ό / 

οἳ μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρὀνου 

ἐπιβουλεύοντες, 
9» ν 5 α 5 αὐτοὶ ἄνευ κινδύνων ὄντες, 

τὴν κατηγορίαν ἐποιήσαντο, 
« ο) Ν 9 / ΔΝ / 

ἡμεῖς δὲ ἀγωνιζόμεθα μετὰ δέους 

καὶ διαβολῆς καὶ κινδύνου τοῦ µε- 

γίστου. 



τ7ο 

ΑΝΡΟΟΙΡΕς 1 

3 Φ δ αν 9 ./ , 
εικος ουν υΌμας εστιν ευγοιαν πλειω 

/ 3 ν Ἀ ον) / 
παρασχέσθαι έμοι τοις κατΊγο- 

ροι»ς. 

7. ἔτι δὲ καὶ τόδε ἐνθυμητέον, 

ὅτι πολλοὶ ἤδη πολλὰ καὶ δεινὰ 

κατηγορήσαντες παραχρῆμα ἐξη- 

λέγχθησαν ψευδόµενοι οὕτω φα- 
- ϱ“ 

νερως, ὠστε 

Αα μα ο) 
ὑμᾶς πολὺ ἂν ήδιον δίκην λαβεῖν 

Α Ἀ 

παρὰ τῶν κατηγόρων ἢ παρὰ 

τῶν κατηγορουμένων ' (ΟΡ. Ί5οο. 

15. 10.) 
ε 2 4. / Ν Αα 

οἱ δ᾽ αὖ, µαρτυρήσαντες τὰ ψευδῆ 
Χ δο 5 / ε) / 

καὶ ἀδίκως ἀνθρώπους ἀπολέσαν- 
ς / 

τες, ἑάλωσαν 
3 ς ω) Αα 

παρ ὑμῖν ψευδομαρτυριῶν, 
ε 3 δολ φ 3’ / Α 

ἠνίκ οὐδὲν ἦν ἔτι πλέον τοῖς πεπου- 

θόσιν. 
ε 32 “ ο Ν ω) / 

ὁπότ' οὖν ἤδη πολλὰ τοιαῦτα γεγέ- 

γήται, 

9 ἁ ς ο] 9 

εἰκος Ὅμας ἐστι 

µήπω τοὺς τῶν κατήηγόρων λόγους 
Ν ς Α. 

πιστους ἡγεῖσθαι. 

3 ΔΝ Ν Χ ιά ἊἎ / εἰ μὲν γὰρ δεινὰ κατηγόρηται ἢ µή, 

οἷόν τε γνῶναι ἐκ τῶν τοῦ κατη- 

γόρου λόγων " εἰ δὲ ἀληθῆ ταῦτά 
3 Ἀ Φ 3 ϱ/ ς 

ἐστιν ἢ ψΨευδῆ, οὐχ οἷόν τε ὑμᾶς 

ΧΙΣ. ΟΝ ΤΗΕ ΕΡΤΑΤΕ ΟΡ ΑΕΙΖΤΟΡΠΑΝΕΙΡ 

Τνσδιλς πΙΧ 

5 ολ νι « Α 3/ / 

εἰκὸς οὖν ὑμᾶς εὔνοιαν πλείω 

ἔχειν τοῖς ἀπολογουμένοις. 

4. ΔΝ / « Α 90 / 4. οἶμαι γὰρ πάντας ὑμᾶς εἰδέναι 

ὅτι πολλοὶ ἤδη πολλὰ καὶ δεινὰ 

καπηγορήσαντες παραχρῆμα ἐξη- 

λέγχθησαν ψευδόµενοι οὕτω φα- 

γερῶς, ὥστε 

ὑπὸ πάντων τῶν παραγενοµένων 

µισηθέντες ἀπελθεῖν ' 

« 32 8 / λΝ α 
οἱ δ αὐ µαρτυρήσαντες τὰ ψευδῆ 

8 9 / 5 / 3 / 

καὶ ἀδίκως ἀπολέσαντες ἀνθρώ- 
ε/ 

πους εάλωσαν, 

ς δν ο / 2 

ἠνίκα οὐδὲν ἣν πλέον τοῖς πεπου- 

θόσιν. 
ϱ 32 ο) Α 8 / 

5. ὅτ οὖν τοιαῦτα πολλὰ Ύγεγέ- 

γηται, 
ς 3 λ 2 ΄ ὥς ἐγω ἀκούω, 
3 Ἀ ς ο 

εἶκὸς Ὁμᾶς, 
5 
ὢ ἄνδρες δικασταί, 

/ Αα / / 

µήπω τοὺς τῶν κατηγόρων λόγους 

ἡγεῖσθαι πιστούς, 
ΔΝ ο Ν ς Α 5 

πριν ἂν και μεις ειπωµεν (ορ. 

Ίδοο. 15. τ7). 



ΑΕΟΌΜΕΝΊ ΑΝΡ 5ΊΥΙΕ σητή 

ΑΝΡΟΟΙΡΕΣ 1 ΓΥΡδΙΑς ΧΙΝ 

πρότερον εἰδέναι πρὶν ἂν καὶ ἐμοῦ 

ἀκούσητε ἀπολογουμένου (οΡ. 

Ίδοο. τς. τ7). ἀκούω γὰρ ἔγωγε, καὶ ὑμῶν δὲ τοὺς 

πολλοὺς οἶμαι εἰδέναι, ὅτι πάντων 

δεινότατόν ἐστι διαβολή. 

ΟΡ. Ίδοο. 15. 15 ὡς ἔστι µέ 

γιστον κακὸν διαβολή 1ΕΥ5ί85 

σοες οἩἡ {ο Ἰ]αδίταίε ἴπε 5ίΔί6- 

πιθηί, υγΠΙ]ε Τ5οοταῖίες απιρ]ίΠες 11. 

Αη οχαιηϊηα{ίοηΏ ΟΕ {ες ΠηΒΙΙΕΥ ΟΟΙΩΙΠΟΠ Το ἴὮε νο ΥΤΙΙΕΤ5 5Ώοννς 

ἴπαί ἴε Ῥοτοιεά ῬΙΟΕΙΩ γ7ά5 οοπιροδεά 45 α πηοάε] {0Γ ἴΏε ορε]- 

ἴηπρ ΟΓ α ἀείεῃδε; 1 5 α Ῥίεα {οτ α Κἰπά]ν Πεατίης οἨ ἴπε ϱτοιηά 

"(α) ναί απΥγ ἀε[εηάαηί ἶς αἲ α ἀἰκαάναπίαρε (Δηάοο. απά 115185) ; 

(2) εῑαί οεηίῖπιες αοοἈβαίοης Ἠανε 5ΟΟΠΕΙ οἵ Ἰαίετ Ῥεεη Ιουαπά 

{ο Ῥε {αΐςε (Απάοο., 1γ5ίας, 15οο.) ; (34) ται ἴπε (ταίῃ οἱ {αἰ5Ιίγ οἱ 

«Ώατρες απ ὃε Ἱεατηθά ΟΠΙΥ Ὦγ Πεατίηρ Ῥοί]ι οἰάες (Απάοο., 15οο.) ; 

(4) εῑαί 5Ιαπάετ ἵ5 ἀαηρετοις (1ηίας, Ι5οοταῖες) .' 

Τη {πα ρατίς ππετε ἴπε {πτεε τετ ἀ5ε ο«ΟΙΠπΊοα πιαίίετ, 15ος- 

ταίες αρτθοες Μα Απάοοϊίάες ταί]ετ (Πατ η Τγδίας; Ίε ΠΙΔΥ ΟΟἩ- 

οἶαάε {ἶιαί 1,γδίας ηᾶς «Παηρφεά {πε οτἰρίπα] πιοτε ἴλαπ Απάοοϊιάες Πᾶ5. 

Τ διαφ’ {οτπι ἶς 1η ρεπετα] 5ποτίετ απά δίπιρ]ετ. ΈΤπετε 16 8ἱδο 4Ώ 

οοσαδίοπα] ΠαΡΡΥ νατίαΏοτ οΓ α πγοτᾷ, οἱ οἱ α {επςε, οἱ οἱ γοτά οτάςει : 

ΑΝΡΟΟΙΡΕΣ ΤΥΡΙΑ5 

πολλοὺς λόγους ποιεῖσθαι, ὃ 1; λέγειν, ἃ 2. 

δεήσοµαι, ὃ 1, αἰτήσομαι, ὃ 2. 

χαρίζεσθαι, ὃ τ, χαρίσασθαι, ὃ 2. 

ἐπιβουλεύσαντες, ὃ 6, ἐπιβουλεύοντες, ὃ 3. 

τὴν ἀπολογίαν ποιοῦμαι, ὃ 6, ἀγωνιζόμεθα, ὃ 2. 

εἰκός ἐστιν, ὃδ 6, Ἴ, εἰκός, δδ 3, 5. 

ὁπότε, ὃ Ἰ, ὅτε, ὃ 5. 

πιστοὺς ἡγεῖσθαι, ὃ Ί, ἡγεῖσθαι πιστούς, ἃ 6. 

1 ΈῬ]αςς, αισαῖ]ηρ Ίοπι οετί8αἰη ΡΏταδες οἱ Απάοοϊάες, αἰἰτιραίες Πε οτ]ρὶηα] 

Ῥτοεπι {ο ΑΠΗΡΜΟΠ, 44. Βεγεᾶ, Τά τ1ς. 

ὴ 



7ο ΧΙΧ. ΟΝ ΤΗΕ ΕΡΤΑΤΕ ΟΡ ΑΒΙΟΓΟΡΠΑΝΕΡ 

Ειερεοϊα]]γ Ιπιετεδίης ατο 1,Υ5ίας”ς αἀάιοης ἀεδίρπεά {ο 5ετνα 

με ἦθος οἳ Πῖς οἰεπῖ, Ίο οαΓεβα]Ιγ Ῥτεδετνες {Πτουιρποιί {πε 

«ρεεοῃ {Πε αἰθίιάς οΓ α ΠιαΏ Ιπεχρετιεποεά ἵηπ Ραήο Μΐε; 154 

ΓΥδία5 58Υ5, οἶμαι πάντας ὑμᾶς εἰδέναι, Ψπετε Δηάοοϊάες ὁτ {Ἴ67) 

εοηφίαε, ἵω ἃ 5 1ηδίας Ἰηδετί ὡς ἐγὼ ἀκούω ΔΏᾷ ἀκούω γὰρ έγωγε; 

α ἀἰδο]αίππετ οἳ πιαΚκίης σίαἰειηεηίς οη Πὶ5 ΟΠ α{Ποπίγ. Τε αἶδο 

οιιὈσΗ(πίες {6 δἰπρίε εχΡρτεδδΙΟΏ πρὶν ἂν καὶ ἡμεῖς εἴπωμεν, ὃ 5, ΙΟἵΙ 

(πε αταΠοῖα] αη{ϊ(Ώεςὶς ο{ Απάοοϊάςς, δ 7. 

ΤΗ156 15 {πε οπΙγ ο.δε ἵπ 1διαςς νοτ]ς ἵπ ΥΠ νε οςἩ ἆἱδ- 

οονεί {πε πδε οἱ διιοἩ α 5ίοοἷ Ῥτοειη. ΊΝε Κπουν ἴμαί πε ραῬ]σα- 

Ποη οἱ δαος τοαάγ-πιαάθ Ῥτοειις απά ερΊοραες 85 ΟΟΙΠΙΠΟΠ. 

Τπα Πτδί ταείοτιοίαΏς ϱανο στεαί αἰτοπίῖοΏ {ο ἴπεδε ρατῖς οἱ ἴπε 

«ρ6εοἩ, απάἀ σανε {ο {ει εδρεοίαἰ οιπαηιεηίαοη Ῥοίῃμ οἱ ἰποιρλί 

αηπά Ῥ]ΏταδθοίοβθΥγ. Τί νας Ῥορδἱρίθ {ο «οπηροςε {Πεπῃ ΙΠ 51οΏ 6εη-. 

εταὶ ἴεγπις ἐλαί αΏΥ οπθ ΟΓ {πει ποιά Πί α Ιαΐρε εἶαςς οἱ ϱ85εδ. 

ἵε Πεαὶ οἱ 5αοἩ οο]εοίίοις Ὦγ ΤΗμταδγπιασβας, ΑΠπᾶΡΙΟΠ, απά 

Οπίας, απά {Πε Μςς. οἱ Ὠεπιοδίμαεπες Ώανο ΡΓεδεινεά {ο 5 α Ιατρε 

οο[]εοίίοη οἱ Ῥτοειης οἱ Πῖς οοπιροβίοη, να οἱ ΥΠίοαἈ πε ππά 

αείια]]γ αδεά 1η εχίαηί 5ρεεσ[ῃες οἱ Πἱ5. 

ΤΠε 5εοοπά Ρρατί οἳ οἱ Ῥίοεπι (58 Τ--ττ) 56 αη αβρρεα] {0 

ΚΙπάΙγ Πδατίης, Ραδεά οἩη ἴΠε Ρρεοι]Πατ Πατάςμϊῖρς οἱ {Πε 5ΡρεαΚετ. 

Έοτ {πε οἱοδίπσ υγοτάς οἱ {Πίς, ΓΥδί85 σοες ασαῖη {ο Πὶ5 5ίοεκ ῬτοεΠι, 

85 ν6 56ε ΒΥ οοπηρατσίης {επι γι Ἰαίετ γοτάς οἱ Απάοοιάςς: 

ΑΝΡΟΟΙΡΕΣ, ο ΤΥΦΒΙΑς, ᾧ ττ 

’ Νε Αα / / 2 ες Α / ’ λ τάδε δὲ ὑμῶν δέοµαι, δέοµαι ὃ ὑμῶν πάσῃ τέχνη καὶ µη- 

μετ εὐνοίας χανῄ µετ᾽ εὐνοίας 
/ ο ώ 

µου τὴν ἀκρόασιν τῆς ἀπολογίας 
4 Ν ή 3 [ 0 

ποιήσασθαι, καὶ µήτε µοι ἀντιδί- 

κους καταστῆναι µήτε ὑπονοεῖν τὰ 
λ / / ε θ ΄ 

εγόµενα μήτε ῥήματα θηρεύειν, 
3 / Δ Ν / 3 / « Αα 9 / ἀκροασαμένους δὲ διὰ τέλους :.Γἀκροασαμένους ἡμῶν διὰ τέλους, 
ο / / μα τῆς ἀπολογίας τότε ἤδη ψηφίζεσθαι | ὃ τι ἂν ὑμῖν ἄριστον καὶ εὐορκότα- 

Φ 4 λ ο) [ο 5 / 4 ὧ / τοῦτο ὅ τι ἂν ὑμῖν αὐτοῖς ἄριστον| τον νοµίζητε εἶναι, τοῦτο ψηφί- 
Ν 9 / ο 4. 

και ευορκοτατον γοµίζητε ειναι. σασθαι. 



ΑΕΟῦΜΕΝΤ ΑΝΡ 5ΤΥΙΒ τ73 

ΠΠ. Πίστεις, «4Λρ11εη{α{ο, 5ὸ 12--54. 

Τ Υδίας οπη]{5 {νο {οτπια] Πρόθεσις, απᾶ Ρτοσυθεάς αἲ οησθ {ο ἴ]ε 

πηαττανε (5 12) ἰῃαί ἶ5 Το {ΟΓΠΙ {πε Ῥαδἱ5 οἱ Πὶ5 Πτςί ατσαππεηξ. 

Ἠϊς ῥρήτρος5ο 15 Πτοί {ο ἀἱδρεὶ ἴπε Ἱιάεα {μαί {μα ἀε[οπάαηῖς 

[αἴΠει ηαά οοποεβ]εά ΔΠΥ οἱ ἴΏε Ρτορετίγ. Αρρατεπίἰγ ἴ]ε Ρίοδ- 

εοιίΏοη Ὠαά παάε πο 5ρεοίΠπο «Πατρα», αηπά ἴμε τεβιίαΠοη πηιςί 

τεςδί ΕΠΙΙΤΕΙΥ προητ ρτοραὈΙΗ]ε5. Πε πιακες α Ρ]αιδίθίε ατσαιηεηί 

(4 απά 3, 58 τ2--2ο), Ραῖ οΏς Πίο Πας Ίεςς να]ιο {ο 1ΐ ΟΠ 

Ριτροςε ἴΠαῃ {ΟΙ ϱΙνίιηρ 5οὮ α Ῥϊοίατε οἱ ΑτδίορΏαηες ἴμαί ἴπε 

Ίατγ γη] ὂε Ῥτερατεά {ΟΥ ἴπε πεχῖ οἰαίτα, απά {Πε ος γγμ]ο]ι ΓΟτιη5 

ἴμε τεαὶ ΙοαπάαΠοι οἱ ἴΏε οαδε, ζ.6. ἴΠαί ΑτὶζίορΏαηες ῖαὰά Πε 

Ρτορετίγ (6, 55 21-27). Τπε ἰαοῖς οἴἷεά {ο Ὄτονε Ελαῖς ατο Ροτίῖ- 

πεηί απᾶ οοηνἰηοίηρ. Ὑαὶ 1 Υγδία5δ Κπον Που Πιο υγεϊσμί 5ο] 

Ρτοος γη] Πανε νι α ρτε]αάϊιοεᾶ Ίατγ. Ἠε ἴπετείοτο αἀάτεςςοες 

ΠἱΠαδε]{ {ο {πε τεπιοναί οἱ ἴπαί ρτε]αάϊοε ὉΥ απ εἰαβροταίε αἴσαπιεπί 

(Ώ, 885 25--54), Ὀαδεᾶ ρατΏῆγ οἩ ἴπε [αοῖς οἱ ἴ]λῖς «.δε, απά ς{1]] 

ΠΠΟΙ6 ΟἨ {16 ποϊοτίοας ΙηδίαποῬς οἱ ΠδίαΚεηπ Ῥορι]ατ Ἱαάβπιεηί ἴπ 

οἰτη]]ατ ο.δες. 1 ἵδ αΏ Ιηξίαηποε οἱ ἴπε ψὶδάοπι οἱ ἴΠε οΚκΙ]εά 

Ρἰδαάετ, Πο 5εε5 ἐλπαί Ἱορίο 5 ὮΥ πο Ίπεᾶῃς σιΠοϊεηί ΥΠ ἃ 

Ῥοριαίατ Ι41Υγ, Ῥαΐ ἴπαί ἴΠε αρρεαὶ Πιαςί ἴακε στεαί αοοοιηί οἱ 

Ρτε]ααϊςσα. 
ΠΠ. Επίλογος, ΖΕ7ο7α{ἱο, 5 55--64. 

ΤΠε τεοαρίἰ(α]α(ίοηΏ ἶ5 οἱ (πε Ῥπείεςρί, οονετίης ΟΠΙΥ {πε οεηίτα| 

Ροῖπίς οἳ {πε Ροβίενο αἴριαπιεηί, απά ἵ5 {οοινεά Ὦγ απ ἂΡρρεαἰ ἴο 

πε ΙάΤΥγ, Ώαδεά οΏ {Πε ροοἆ οἰαταοίετ οἱ ἴπε ἀείεπάαηπί απά Ἠῖς 

{αἴλει, απά {λεῖτ δετνῖσες {ο ἴ]ο οἳγ. Ῥαΐ Πετε ΤΥδίας ίατης {ΟΠ 

εἰής αςς οί ἴμε {αοῖς, 5ο σὀπππιοη 1Π δρί]οσι6ς, απά ταίατης {ο αγσι- 

Πιεηία{Ιοη, ἁτανίησ {ΤΟΠ πα {αοΐς οἱ ἴπεῖιτ Ηίε {πε «οπο]αςδίοη οί 

πο ἱπιρτοβαδβίΠ{γ οἱ {Πε οτΊιηε οΏατσεά αραϊηςί {Ώειη (ἴπε οΟΙΠΠΙΟΠ 

α’ριπηεπί οὐαδίῇε εχ υἶζα). Το Ππα[ αρρεα[ ἶς Ῥπεί απ δἱπιρίε. 

Τ]ε σίγ]ε οἱ {πε πλοία 5ρεεοὮ ἶς α5 5ηρίε ἃς 15 Παπιεψοίζ. 

Ἡ]α ος Ππά Πατά]γ α πασε οἱ {πε ατηΠοίαΙ “Βριτες οἱ τῃπεῖοτίςο. 

Ένευ απθϊ(παρῖς, υΙοὮ 1}δίας οὔεη αδες ἴο 6χοεξ5, απά πεατΙγ 

αἱνναγς ἵπ αραπάαηποε, 5 α]πιοςδί εχοἰαάεά. ΊΤΠε δεηίεησες ἅτε 

αδαα]1γ θἰπρ]ο απά ποπ-ρετίοάϊο. Τη «νετ ρατίίοσ]ατ ΤΥδίας Ώας 



4 ΧΙΧ. ΟΝ ΤΗΕ ΕΡΤΑΤΕ ΟΕ ΑΒΙΣΓΟΡΓΗΑΛΝΕΣ 

Πίίεά {πε 5ΡρεεοῇΏ {ο ἴπα πιαη: {πα απΙεί, τεΒτίηΡ, 5ΙΠΟεΤΕ Ρεηί]ε- 

ΠΔ". ΤΗΙ5 αἀαρίαίίοη οἱ {πε Ιαησιαβρε ἴο ἴπε ρειδοπαΠίγ οἱ {πε 

«ρεαΚεΓ (ἦθος) ἶ Ῥετίεοίεά Ὦγ ἀε]ιοαίε ἴοάςβε» Πετε απά {πετα. 

Ἠε τεπιϊπάς ας οἱ Πὶ5 ΙπεχρετίεποεῬ ΙΏ οοἑτί, απά οἱ Ες ἴεατ απάεί 

ες Ργεβδίησ ἆαηρει (95 2, 3, 63). ἩἨε ανοῖά» Ρριίήηρ {οτνατά 

μῖ οΨΏ Κπονιεάρε οἱ οχρετίεΏος, Ριΐ 58Υ5, ὡς ἐγω ἀκούω, ἀκούω 

γὰρ ἔγωγε (8 5), ὡς ἐγω ἀκούω (8 14), ὡς ἐγὼ ἀκήκοα (8 το), ἀκήκοα 

γὰρ ἔγωγε (5 45), φασὶ δέ (5 534). ἨΙ5 οπΙΥ Ῥοδδίηπρ ἶ5 οἱ ἴπε 

απϊείηεςς οἱ Πὶ5 116, Ὠὶς Π]ίαἰ ορεάίεπος, απἆ {πε ροοά π]] οἱ ΠΙ8 

πείσιροις (α] οοπάεηςεά Ιπίο {οι Ἠπες, ὁσ5). Πῖς ραῦ]ο 5εῖ- 

νιος 5 ἰτιετατοΏ οοἵπθς ἵη ΟΠΙΥ ΙποἰάεηίαΙγ, ας ἆοες ἴπε {αοί οἱ 

Πὶ5 5οταρι]οις Ρτοίεοῖοη οἱ ἴῑπα ςίαίε᾽ς Ῥτορετίγ οοηῄβδοαίεά 11Π- 

πδί]γ. ΙΓ νο οοπιρατε αἱ] Μπ ίΏ {πο ΡετδοπαΠίγ οἱ Μαπίπεας 

(δεε ΓΡ. τὰς Ε.), Με 5εε ἴπε ρτοιπάς οἨη γγπ]οῖ 1Υδίας ἶ5 τερατάεά αξ α 
Π]αςίΘΙ Οἱ ἠθοποια. Ἐυαϊ Ώετε, ἃδ ἵη οίπετ 5ΡρεεσοΠμες (ορ. Ρ. 29), 

οίμετ Ρρετ5οπαΠΏες Ῥεδιάς {ἴἶοδα οἱ {Πέ 5ρεαΚετ ατε πιαάε {0 5δίαηπά 

ου. Ίε {εεΙ ἰμαί νε που ΑτδοΡρΏαπες: απιρ]Ποςς, τεδίεςς, 

Πορεία], Παττγίησ οι οὖς επετργίςδε {ο αποίμετ, εᾶςδετ {ο Ώανε ἃ 

ρατί 1Ώ Ιατρε πιονεπιεηῖ5; αηπά οἰεατεςδί οἱ αἰΙ, ἴπε οπἱρίπα] ἀείεπά - 

αηΏῖ, ἴωα 5ρεακετ΄ς {αίπετ: α σεηί]ειπαη οἱ {πε οἱ 5οΏοοί; ατταΏς- 

ης {οτ ῖς εἡ]]άτει Ππαττίαρες {Παί «Ποιά Ὀτίηρ Ώοποί ταίπετ ἴμαπ 

ρο]ά {ο ἴΏε {αΠΙΙΥ, απά οοηπθοί ἴΏεπι ΥΠ οἷά {απιῇ]ες απά ΤΠΕΠ 

οἱ οματασίετ (65 τ2--τ7); ἴᾖς ἰταδίιοα Πίεπά οἱ {με ρτεαί Όοποι : 

(4 12); τεβἆγ ἴο ΊοαὮ αἱ] Πὶς τεαάγ πιοπ6ύ {ο Πεὶρ Πὶ5 5οη-ἵη-ἰανν 

η Πὶ5 εηἰετρτίςε (5 22); Ῥεατίηρ Ίατσε Ῥατάεης {ο ἴῑια οἵίγ Ῥεγοπά 

ἴπα τεααἰτευιεηπίς οἱ ἴπε Ίαν, γαι 5εεκῖωςρ πο οἥιοε (55 σό--σ6); 

ἴπε 6επετοις ΠΙεΏά απά πείρῃροτ (6 5ο) ; 1πα Π{ε οἱ δενεηίγ 7εαΙ5 

πθο Ίοῖῃ αἰἰ «Ώατρε οἱ Ἴονα οἳ ΙΙΟΠ6Υ, απᾶ 6νεπ Ιω ἴπε γεατ οἱ 

πῖς ἀεαίῃ, 1π ΠΒ οἱά αρα, οοπίραίπς {ο ἴπα οἵίγ ἵη ἴπε πιοςί 

οοδίἰγ 5ετνῖσε (8 62), απἀ Ππαϊϊγ Ἱεανίηρ {πο 5πια!| {οτίάπε οἱ Όπο 

{α]εηίς. Απα ες οΏαταοίετίζαΊοη οἱ {πε τπΒΏ 15 ἴπαε πποτε {είς 

η {μαῖ ΠΊαΠΥ οἳ {πε ρατασο]ατς ατα Ῥτοιρίαί ουί οπΙγ ἱποιάςηί{αΙ1γ. 

Ῥιΐ ἴπεςε Ρρείδοπα] Ρροτίταϊατες ατα ποῖ 5ΙΠΠΡΙΥ Ποίκς οἱ ατί; 

{Π6γ ατα ντα]! τε]αίεά {ο ἴπα ῥρίθα 15ο, Μοτε ροπεσία] (παη αΠΥ 

αἴσιππεηί οἳ {πε 5ΡεεοΒ 15 ίπε {εε]ῖης οἱ {Πε Ώεατετ ἴπαί α 1ηαη κα 



ΑΚαῦΌΜΕΝΤ ΑΝΡ ΦΊΤΥΙΕ τς 

ΑπδίορβαΠες ΠΙαΥ νε] Ῥε ῬεΠενεά {ο ηανε ἀῑεά ρου; ελαί ἃ Ώ 8η 

Πε {πε δρεαᾶ]Κετ ἶ5 πάεεά {ο δε Ρίϊες, {οτοεά Ιπίο οουτί {ο Ρίεαἆ 

{οτ αἱ ἰΠαί Πε Ὠας, απά ὮΥ πο Ρροςδίρ]ε {άπ]ί οἱ Πὶδ οΝΏ; απά {Παί 

α ΙΠ8Ώ 16 Πὶ5 {αίμοετ Ιοα]ά πενετ ανα οοπιπασεά {Πα οτίπωςθ Ι{Ώ 

υΠ]οὮ Ὡς ἵνα5 «Ώατσεά. 

Απά Πετο Ιες ππαοὮ οἱ {πε Ῥοψετ οἱ ῶγδίας. ΊΜε οΠεη {εε] 

ναί Πῖ5 ατσαιηεηίς ατε ἰποοπο]αδίνε; Ἡς {αῑ]ς {ο αρρεα] 5ίτοπβΙγ ἴο 

Ώε Ραςδῖοης; ἵπ α 6856 χα πί5, ποτε 5ίοηρ αβρεα] πηϊῖσαί Όε 

πιαάς {ο οἳτ ΡΙ{Υ {ος 116 νάονν απά Πε ο]άτεῃ, Ὡς 5εεπᾳς οο]ά. 

Ῥαΐ {λε ρειςοπαΙίγ οἳ {πο 6ρεαΚετ απά Πῖς Πιεπάς 15 5ο τεαΙ απά 

{Πεῖγ οΏαβτΏ 5ο Ἱτεδὶδήδ]6, ἴλαί αἲ ἴΏε οἶοδε νε Ππά οἱΠβδε]νες ΟἨ 

{πε]τ δις. 

1. Έταῃς, {ΕΩΣ 1φοβές 0747Φ0, ΡΡ. 466-467. 



ιοσκονυσιγ. 

λος 

ΥΠΗΡ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, 

ΠΡΟΣ Το ΔΗΜΟΣΙΟΝ | 

ιά 3 ΄ / ε 3 Ν ε / ων 

ἨΠολλήν µοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγών ουτοσι, ὢ 
9 ο, ϱ 9 /. ϱ 93λ 9 8 Ν Ἆ 

ἄνδρες δικασταί, ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι, ἐὰν ἐγὼ μὲν μη 
- Ὁ ’ 5 / » } 9 . νε . / 

νῦν εὖ εἴπω, οὗ µόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ δόξει 
Ελ ον Ν ων) 2» 6 / 

ἄδικος εἶναι καὶ τῶν ὄντων ἁπάντων στερήσοµαι. 
.» 4 3 Ν 9 ον ν Α 0 

σἀνάγκη οὖν) εὖ και µη δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, 
ρ Α Ν λ 9 ῳ ϱ ᾳϱ Ὁ , 

βοηθεῖν τω πατριυι και εµαντῳ ουτως οπως αν δύνωμαι. 

λ λ Ὁ κ-.- Δ . Αα 
οτὴν μὲν οὖν παρασκευὴν καὶ τὴν προθυµίαν τῶν 

3 Α ε Α Ν ») Δ ω λ η, 2 

ἐχθρῶν ὁρᾶτε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων λέγειν" 
λ δ) » } ο , / ν ᾳ » α 

Την εμ,ρην απειριαν παγντες ισασι», οσοι εµε γυγνω 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ: ὤ 

εβόν {ο {ᾖε εο7ζ/ΠομτυεαΙή. Α 

ἀείεηάαπί Ρἰελάς πρός τινα, ἃ 
ΡἰαἰπΗΠ Ργίησς 5ι]{ αηπά αοοδαἴΙοη 

κατά τινος (ορ. ΚΑΤΑ ΔΙΟΓΗΙ- 
ΤΟΝΟΣ, ἴἶε Ε{]ε ο ΧΧΧ). ἵπ 

ἴπὶς σ.56, ΝΠΙΙα ρείπαρς α Ῥεϊναίε 

Ἰηαϊν]άιαὶ αρρααις ας ρ]αϊπαΠ, Ἰτ 

5 οΠΏΙγ {ο ῥργοδθοαίε {Πε οἶαίπι οἱ 

ἴπα οοιαΙηοπ Υγεα]{Ώ {ο {Πε Ρργορετίγ 

(6εε οὗ δ 64). 
ι. Όπ ἴλε πδο οἱ Ώοιττονεά 

πηαίετγία] 1η {Πῖ5 ρτοεπ 566 Τητος. 

Ρ. 165 Π. Τήεςε ρατίς ατα Ἱπά]- 

οαίοἀ {π ἴἶα {εχί ΡΥ 5ραςσεᾶ {γρε. 
176 

». Θ ς α , ν ς 
αιτησοµαυ ου,νν υμας δίκαια καν ῥάδια 

--«ἐγὼ μέν : ἴἶα οοηίταςί (μέν) ἶ5 
ἵω {Πε απάετ]γίης {ποιρῃί, “Η 1 

{α1], ἴηετε ἶ5 πο οίμεγ ΠηΔΏ Το 5ανε 

α5.). Ορ. οη ἐμὲ μέν 12. ὃ. --- εἰ 

καί κτλ.: /οτυεσε ἴπίζε ϱΊ/εᾶ 707 

{ή 7 αι ὂγ Παμε. 36 ΟΠ καὶ 
εἶ 16. 2. ---δεινό: 5ε8 ΟΏ δεινοὶ 

λέγειν 12. δ6. --- τῷ πατρί: {πε 5υ1{ 

πας ῬτουισΏί αραἰηδί ἴπε {αἴΠεγ. 

Τπ {με Ἰπέετνα] Ῥείοτε 1 οαἵηε ἴο 

ἴτα] Ὦς Ὠαά ἀῑεά, απά ἴΏθ 5οη ΠΟΥ 

παά {ο ἀείεπά Πὶς {αἴπει”5 ΠΙΕΠΙΟΙΥ 

α5 πε] ας Ἡϊς οἵἩ ἹπΠεγίαπος 

(Ιπίτοά. ρ. 62). 

ο. μὲν οὖν: 5ε6 ΟΠ 12. 3 (Α). 



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝ. ΧΡΗΜ. ΧΙΧ τ-4 ια 

3 ων ω ω ή 

χαρίσασθαι, ἄνευ ὀργῆς καὶ ἡμῶν ἀκοῦσαυ ὠώσπερ 
9 καὶ τῶν κατηγόρων. 

3 ή κ Ν 3 ΄ 

ἀνάγκη γὰρ τὸν ἀπολογού- 
Ὁ 3 4 9 ε] κ ϱ 

μµενον» καν ἐξ ίσου ἀκροᾶσθε, έλαττον εχειγ. οι 

μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου 
κινδύνων ὄντες, τὴν κατηγορίαν ---- ΔΝ 3 

ισαυντοι ανευ 

ἐπιβουλεύοντες, 

9 ΄ ε ω) ΔΝ 3 / λ ό 

επου]σαντο, μεις δὲ ἀγωνιζόμεθα μετα Ιδέους 

καὶ διαβολῆς καὶ κινδύνου τοῦ μεγίστου. 
9 . ν οὖν ὑμᾶς εὐνοιαν 
5 . , 

4οἶμαι γὰρ πάντας 
ὶ 

ποπολλὰ καὶ δεινὰ 

» 9 
εικος 

/ 3.) αν 3 ό 

πλείω ἔχειν τοις ἀπολογουμένοις. 
ς ω) 5 ό ϱ ΔΝ η 

ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι πολλοὶ ήδη 

κατηγορήσαντες παραχρῆμα 

ἐξηλέγχθησαν ψευδόµενοι οὕτω φανερῶς, ὥστε 

ὑπὸ πάντων τῶν παραγενοµένων µισηθέντες ἀπελθεῖν ' 
ε 2 Ὁ / ν . 9 5 ο 

οἱ δ)᾽ αὗὖ µαρτυρήσαντες τὰ ψευδῆ καὶ ἀδίκως 
3 5 ο ευ’) ἳ 6ε ” ν΄ λ 

Μἀπολέσαντες ἀνθρώπους ἑάλωσαν, Ἠνίκα οὐδὲν 

--καὶ ἡμῶν... ὥσπερ καί: ϱῄταςδες 

οἵ οἰαιςος ΥΠ]ΙοὮ οοπί{αἶη ΟΙ ΠπΠρΙγ 

α οοπηρατίδοη ΟΠ{εΠ {α]κε καί ἵπ 9Ώ6 

ος Ῥοίμ Ππεπ]θετς {ο απιρῃασίζθ 

[πεῖτ τωυία] τε]αίοηῃ. Ύε σας 1Π 

Ἐησ]ςΏ π5ε αὖτο 1Ώ ἴε Πγδί ΠΊΕΠΙ- 

θες οΠἱΥ; {πο (ατθεκ ο[ίεποί Ίς6ς 
ἴὲ 1Ώ {6 5οοοπά: (Α) καί ἵπ Ῥοι]μ 
ΠΠΘΙΗΡΕΙ5: Πετε (ΟτΙ. Ν.) απά ὃ 36. 

(Β) καί ἵη ἴπε ΠΓδί ΠΊΕΠΙΡΕΣ, 24. 
25. (Ο) καί ἵη ἴπε 5εοοπᾶ ΠἹΘη]- 
ρες Ἱσισο ασςοο, 1οιθςσ σοι Ἕτ. 

24. 21, 34. 1. --- ἀκοῦσαι : οηΠ6 

οἶαιδε οἱ ἴπε Ίατοις) οαίΏ ἵας 

ἡ μὴν ὁμοίως 
κατηγορούντων καὶ τῶν ἀπολογου- 
µένων ἴο οἴωο εὐιαῖ ᾖεαγήηϱ ἔο 
{γονείς αμα αείεῃε (Ίδοο. 

15. 21). 

ΤΥΡΙΑΣ ---ἶδ2 

3 / [ων 

ἀκροάσεσθαι των 

3. κἄν: ορ. εἰ καί ὃ 1, απᾶ 566 

ΟἨ καὶ εἰ 16. 2. ---ἐξ ἴσου: ΟΡ. 12. 
δΙ. ---ἐπιβουλεύοντες: {εῃςε, δες ΟῃΏ 

ἀγιωμένου 12. 32. --- μετὰ δέους: 
µετά Οἱ ΠΠΔΏΠΠΕΤ. 39ο ἵπ δὃ 11 

απά 56. Ορ. οι 6 14. 

4. ἐξηλέγχθησαν: {εηςε, 566 ΟἨ 

ἠσθόμην 16. 29.--- αὖ, ἠνίκα : 1,Υδῖας 

ᾖδες πθϊίπετ οἱ ἴπεςο Ἱνοιάς εἶςε- 

Πες. ἢΤΠεῖτ αςδε ΏΠ6{6, α5 ἴλμαί οἱ 

5ονετα] οἰμει εχρτθδδίοης ἵπ {Πίς 

ΡΙΟΕΠΙ, Ρείταγς Εὶς α5ε οἱ Ῥοιτονψεςά 

πβίεπία] (Ιπ{τοά. Ρ. 168). --- ἠνίκα 

. πλέον: συ7ε 14 ουας οσο ζαΐε 

ἴο ὂε οἵ αἴγ 145ε. Ορ. ΑπάρΠοΠ 

5. 05 τί ἔσται πλέον τῷ γε ἄποθα- 

γόντι τυᾖαί ϱοοᾶ τυζ 14 ἆο ἐλε 
εἴεαα ϐΌρ. μηδέν πλέον 
16. 4. 



π7δ 

ων , ω) ’ ο 9» 

ὅὴν πλέον τοις πεπονθόσιν. ὁτ 

ΛΥΣΙΟΥ 

οὖν τοιαυτα 
Ἀ / « } Ἂἃ 3 , ». ολ ε Αα .. 

πολλα γεγένηται, ὥς ἐγὼ ἀκούω, εἰκὸς Όμας, ὦ 

ἄνδρες δικασταί, μήπω τοὺς τῶν κατηγόρων 
/ ε ως , 4 -λ Ν΄. ς ο » 

λόγους ἡγεῖσθαι πιστουῦς.» πριν αν καν Ίμεις ειπω”- 

μεν. 
3 , λ 5 Ἆ ε Αα Δ λ Ἆ 

ακούω Ύαρ ἐγωγε, και Όμων δὲ τοὺς πολλοὺς 
ω 3 / ο ιό ’ / 3 ὃ / ϱοοἶμαι εἰδέναι, ὅτι πάντων δεινότατόν ἐστι διαβολή. 

’ Ν α » 5) 3 ον ϱ Χ 3 λ 

θµάλιστα δὲ τοῦτο ἔχοι ἄν τις ἰδεῖν, ὅταν πολλοὶ ἐπὶ 
ο 9 «Ν Ρε. 3 9 Αα 

τη αυτη] αιτιᾳ εις αγωνα καταστωσιγν. 
ε λ » Ν ν 
ως γαρ επι ΤΟ 

πολὺ οἱ τελευταῖοι Κκρινόµενοι σῴζονται' πεπαυµένοι 
ὰρ τῆς ὀργῆς αὐτῶν ἀκροᾶσθε. καὶ τοὺς ἐλέγχους γὰρ τῆς ὀργῇ ροᾶσθε, γ 

36 ἤδη ἐθέλοντες ἀποδέχεσθε. 
Ἐνθυμεῖισθε οὖν ὅτι Νικόφημος καὶ ᾿Αριστοφάνης 

ἄκριτοι ἀπέθανον, πρὶν παραγενέσθαι τινὰ αὐτοῖς 

5. ὅτε: οβΙδα].---ὧς ἐγὼ ἀκούω: 

{ο σ]νοα {ο Ἱηρτγεδδίοη {παί Τε ας 
ηΟ Ρετδοπαὶ εχρετίεηος οἱ Ρτο- 

οεεάῖησς η ια οουΓί5. 9ο ἀκούω 
γὰρ ἔγωγε Ώε]ού. --- πάντων... 

διαβολή: ορ. ΗΠετοά. 7. 19 διαβολὴ 
γάρ ἐστι δεινότατον κτλ. ᾖΊδοο. 
Τσ. 18 ὡς ἐστι µέγιστον κακὸν 

διαβολή ̓  τί γὰρ ἂν γένοιτο ταύτης 
κακουργότερον κτλ. Βοίμ ἨΗετοςά- 
οἵας απά ἸΙδοοταίες Ῥρτοσθεεά {ο 

σ]νο α 5Ποτί ἀἰδαι]δίῆοη οἩὗ ἴμε 

εν]]ς οἱ 5]απάςγ. Ό1οὮ ηεαί οΏαί- 

αείετιζαΊοης Ὦὗ ΜΝαΥ οἳ Ρρίαῖδε 
(ἐγκώμια) οἵ Ῥίαππε (ψόγοι) ννετε 
{ανοπίο εχετοῖςσες οἱ ἴπα 5ορΏ]ςίς 

απά τῃλεϊοτίσίαΏς. --- δεινότατον: ἃ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ (αἴθε]ς οοηδίτασοίίομ, Ραΐ 

Τ,γδίας αδας ἵ{ί ἵπ Ομῖς ρᾶςδαθο ΟΠΙΥ; 

ΗΑ. 67: 4.925: Β. 423: (41. 4, 

6. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ: ἆ5 α 21408. 

Γδιας δες ἴε εχρΓεδδΙοΏ Πείτε 

ΟΠΙΥ. 

7. οὖν: ΥΝΙΏ (ταηδίοπα] {ογς6. 

οὖν ἵνα οπἱσίπα]]γ α εο/γ7αίζωε 
αάνετΏ, 5ἰτεπρίΠεηίης 8η α5δθεγίίοη 

οἵ αἀεδίίοῃ, {Π νίοΝ οί δοιηείπίπς 
]άςδέ σαίά. Έτοπ ἐμί5 ϱΓΕΥ ἴΐέ5 δε 

ἃδ α ΤΕ ρατίίο]ε οἱ ἰταπδίΠοη, απᾶ 

15 ΟΟΠΙΠΙΟΠ ρο5ί-Ηοπιετῖο 156 ἃ5 

8Ώ ]αίϊνε οοπ]αποίίοη -- {εγείογε. 
Γδίας ηας ἴπα {ητεε δες: (Α) Ας 
α Ρρατῆοἰο οἳ επιρ]ῃαδίς, 12. 36, 

14. 19, 1. 40. (Έ) Α5 α ρατο]ε 

οἱ (ταηδίῖοη (Έης. 1050), 19. 7, 

10Ο. 22. ΣΤΟΙ ἴπῖς Ώε οταϊπασ]γ 
μ965 μὲν οὖν Οἵ τοίνυν (8ες ο9Ἠ 
12. 3). (0Ο) Ιανο -- ἐᾖεγείογε 
ΤΟ. 1, 10. 2, 10. 3, απά οοπδίαΠ{ΙΥ. 

--ἄκριτοι: Ορ. ΟΠ 12. 17. Τ]ῆε 
) 



ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝ, ΧΡΗΜ. ΧΙΧ σ-ο 

3 ” 5 3 4 

ἐλεγχομένοις ὡς ἠδίκουν. 

179 

οὐδεὶς γὰρ οὖὐὸ εἶοεν ἐκεί- 

νους μετὰ τὴν σύλληψιν' οὐδὲ γὰρ θάψαι τὰ σώματ' 
» 3 δ Ιλλ᾽” ϱ ὃ ν΄ ες λ , 

4οανυντων απεοοσα». α ουτω ειν] ] συμφορα γεγενηται 

ςᾳ Ν Α 3 Ἆ η 3 / 

8ώστε προς τοις ἄλλοις καὶ τούτου ἐστέρηνται. ἀλλὰ 
α λ » ΣΟΝ λ Α . λ λ 

ταντα µεν εασω 3 οὐδὲν Ύαρ αν περαιγοιµι | πολὺ δὲ 

ἀθλιώτεροι δοκοῦσί µοι οἱ παῖδες οἱ ᾿Αριστοφάνους: 
σοι / λ ” 5 209 », 5 / 2 / 

οὐδένα γαρ ουτ ἰδίᾳ ουτε δηµοσίᾳ ἠδικηκότες ου μονος 

λΝ ων 3 ή λ λ / Ἆ ε / 

α»τὰ πατρῴα ἀἁπολωλέκασι παρα τοὺς νόµους τοὺς υμετέ- 
3 λὰ λ ἁ ε / 3 Ἆ ωὩ 3 Ἆ Αα α 

ρους, ἀλλα και ἢ υπόλοιπος ἐλπις ὖν, ἀπὸ των του 
/ 3 α φ 2 α / 

ὁπαππου ἐκτραφῆναι, οντως εν δεινῷ καθέστηκεν. 
. 
ετι 

δ ἡμεῖς ἐστερημένοι μὲν κηδεστῶν, ἐστερημένοι δὲ 

ποτά ἆοες ποῖ πεσεςδδατ!]γ Πηθαῃ 
(ἐπήΠιουί {τα Ὀαί Πιαγ 1ΠεαΏ 

πη{Ποιι{ί {111 ρτοσεςς α5δ σιαταηίθες 
Ὀγ {πε οοπςΒ(ΙΠοή. ---- πρὶν παρα- 

γενέσθαι κτλ.: ὀέΙο7ε {πε αγγ{σαὐ 

ο αγ οηε (οἱ {πει Π1επάβ) {οᾖέαγ 

{είν ελῶ//11Ω110: ΟΙ τυ1ήο1/έ {ῇε 

Ά7ετεπεε οἵ αγ οπε (οἱ πεις 

Ποπ) αἱ {είν εχα212α({0 ({οἵ 

ἴε δεοοπά δε οἱ πρίν Ορ. πρὶν 
εἰπεῖν 12. 17 ἵηπ α ςἱπιϊ]αί οΟΏΠες- 

ΏΠοη). ΤΠπο τει ἹπίεγρτείαΠοη 

Ψομ]ά Ἱπιρίὶγ ἴπαί ἴπε εχαπι]ηᾶ- 

Ώοη απᾶ εχθοµίίοη {οοΚ Ρίαοε 1ῃ 

Οὗρτας; {με 5εοοπά Ἱπρ]ίες ποίῃ- 

ης ας {ο ἴΏε ρίᾶς6. ΊΙπ εἰίλεί 6Άδε 
{μα Ἱπιρ]σαίίοη ἶ5 {ἴπαί ἴπε πιεη 

παά αη εχαΠΙΙΠα{ΙΟΠ Οἱ 50ΙΠΕ 85ΟΥ. 

ὦ6ε Ππίτοά. ῥ. 16Ι Ν. Ι.--- γεγένηται, 

ἐστέρηνται: Ῥρετίεοί, Ῥεοααςαε ἴπε 

«οραταίε 5αά ενεηῖς οἱ {πο ραςί 

(ἀπέθανον, εἶδεν, ἀπέδωκεν) ατε 
ΠΟΥ ραΐΠπετεᾷ αρ ἵῃ {πε ΞΕΠΙΠΙΑΓΥ 

συμφορά, απ τοσατάεά ἃ5 α 5ίαπά- 
Ίπρ Παςίταίοη οἳ ἴἶε {αεί ἴλῃαί 
έέσ]απάσι 15 ἴωε γνουςί οἱ αἲἰ {π]ηρς 

(55). 
8. ταῦτα μὲν ἐάσω: {05 (Ῥαΐ 

ποῖ {λα οίμεγ αΌιμφε5). Φεε οη ἐμε 
μέν 12. δ.---παρὰ τοὺς νόμους: ΤΕ{εΓ- 

τίπσ {ο ἴλπο [οί ἴμαί ΝΙοορΏεποας 
απά Ατὶδίορῆμαπες Ἴετε ριί ἴο 

ἀεαίὮ ἄκριτοι (8 7). ΈΤΠε «οπΠςςᾶ- 
Ώοι οἱ ρτορετίγ ἵα5 οίεη αάάεᾶ ἴο 

8 ἀεαϊῖὮ 5οηίεησοθε. 1Π ἰΠῖ5 σα5ε Ιέ 

αρρεατς ἴῑαί ἴπε οοπΠβοαίοη ας 

ὮΥ α δεραίαίε ἄεστεε; 5εε Ιηΐτοά. 
Ρ. 161 Ν. 1. ---τοῦ πάππου: {1Ώε]ί 

πιοίμ6ις {αΐμει, ασαἰηςσί Ὑηοςδε 

εδἰαίε {πε Ῥγεςεηπί ουἵΐ ἶ5 Ὀτοιςσῆί. 
ο. ἡμεῖς: {με νάονν οἱ Απςίορη- 

8Ώ65, εί Ὀτοίπει (πε 5ρεαΚετ), 

ΑΏὰά Ἰ6ί δἱδίετ (11ο υηίε οἱ οπε 

Ῥ]]οιπσ]ας, ὃ 15). --- ἐστερημένοι : 

οη {πε ἐπαναφορά, 5εε ΑΡΡ. 
6 57. 5.--- κηδεστῶν: ΑπΠδίορμαπες 



15Ο ΛΥΣΙΟΥ 

ο 4 ὃ / | οὲ / 3 
τῆς προικός, παιδάρια δὲ τρία ἠναγκασμένοι Ττρέφειν, 

ᾗο , Ν , ν. 8 ε 
5ο προσετι συκοφαντούµεθα και κινδυνεύοµεν περν ων οι 

, ο α) ιά 

πρόγονοι Ὁμιν κατέλιπον κτησάµενοι ἐκ τοῦ δικαίου. 
δα Ὁ) , ε ΣΧ λ 3 φ 

καιτου. ω ἄνδρες δικασταί, ο εµος πατηρ εν απαντι 

αν ’ 5 Δ / 9 ι .λ 5 ς νὰ Ν 

τω βίῳ πλείω εἰς την πόλιν ανήλωσεν ἢ εἰς αυτον καὶ 
λ 3 ΄ κό ν Ὁ ω) 3, |- ω ε 3 ἑ 

σᾳτοὺς οἰκείους, διπλάσια δὲ ἢ νῦν ἔστιν ἡμιν, ὡς ἐγὼ 

10λογιζοµένῳ αὐτῷ πολλάκις παρεγενόµην. μὴ οὖν προ- 
ο Ἆ ι ἎΝ καταγιγνώσκετε ἀδικίαν τοῦ εἰς αὑτὸν μὲν μικρὰ ὃαπα- 

ο] ο ς 2 

νῶντος, ὑμῖν δὲ πολλὰ καθ’ ἕκαστον τὸν ἐνιαυτόν, ἀλλ 
ιό ΔΝ λ ων Ν », , 5) ελ 

Οσοι και τὰ πατρῳα και εαν τὶ ποθεν ἄλλοθεν εχωσιν; 
3 κ] 5 ΄ ε Χ .. ό 3 8 » ’ 

59ευς τας αισχισταᾶς ἡδονας εἰθισμένοι εισιν ἀναλίσκειγν. 

11 χαλεπὸν μὲν οὗν, ὦὢ ἄνδρες δικασταί, ἀπολογεῖσθαι 

απά ΝΙοορΒθιηις. -- προικός: ἴ]α 

ἀοιντγ οἱ {οτίγ Πίπας (5 το) Ισ] 
ἴπε 5ρεακετς οἱδίετ ὈτοισΏί {ο 

Ατἰδίορβαπες, απά πΏϊοὮ 5Ώοι]ά, 

αἲ Πϊ5 ἀθαί]μ, Ώανο Ῥεεη τείατηςά 

{ο [ει {αΐμετ, οασΏί πο {ο Όςε 

αναϊ]αΏ]ε {οί Πετ 5αρροτί απα ἴλαί 

οἱ πει Π]ε ελἩ]]άτεπ. 1Ώ {πε οοΠ- 

ΠςοαίίοΏ οἱ Αιδίορμαπος5 ΡΓΟΡ- 

ετίγ 6νεη {ἴΠὶς ἆοντγ Παά Ῥεεῃ 
Ἱπο]αάεά:; ορ. οη ὃ 32, απἀ οἨ 12. 

36. --- παιδάρια: ἴπε «ϊπιιπιανε 

(οασΏες {πα 5ΥΠΙραίΠΥ οἱ ἴπε 111Υ. 

--ἐκ τοῦ δικαίου: α ΟΟΠΊΙΠΟΠ ϐ6Χ- 

ΡΓΘΡΦΙΟΗΩ, αΠἰδΙΠς ΤΟΠ ἃ ἆδερεί 

{ποιρῃί ἵπαη ἴμαῖ οἱ ΠΊΘΓΘ ΠΙΔΏΠΘΓ 

(δικαίως) : Ἰα5ᾷοε ἶ5 {ποασρ]Ώί οἱ α5 
ἴπε 5ουἵοθ αηπά σίαγήησ ροϊπί οἱ 

ἴπα ῬΡτοδρειΙίγ. Ορ. 24. 5 ἐκ τῆς 

τέχνης εὐπορίαν. ---εἰς αὑτόν: 5ε6ε 
ΟΠ εἲς τὰς ναῦς ὃἃ 21 (6). --- δι- 

πλάσια; {η ὃ 5ο ἴΏε 5πη {5 τεςκοπεά 

α5δ οΟΣ{. ἜΓϊΠε Ῥτεδοπί εσἰαίο 15 

{πετείοτε ο5πηαίεᾶ αἲ 5οιπείπίπσ 
Ίηοίε ἴπααπ 4 {. ὧες {πτίεγ οΏ 

δὃ όι απά 62.-- ὡς . . . πἀρεγενό- 

µην: ἄν ᾖε ο/ζε ο/74ῤ11ε 1 1/4 

{εέΊ66. ἈΝοίο ἴλπαί ὡς, πΏ]]ε 

«θΓνἰπσ {ο οοηπεοί ἴμε Ὑῃο]ε 
οἰαίδε, πιοᾶῖΠες λογιζομένῳ ΟΗΙΥ. 
ΟΡ. οἷς ἵπ 25. 27. Όπ ἴλε ἴεηςε 
ΟΙ παρεγεγόµην 5ε0 ΟηΏ ἠσθόμην 
ορίου 

1Ο. προκαταγιγνώσκετε: προ-, 

π αἄσαοθ, 1.6. πρὶν ἂν καὶ ἡμεῖς 
εἴπωμεν (8 5). --- τοῦ δαπανῶντος: 

σΆ5δε, ΠΑ. Τορα: (α. 1123; Ὦ. 370: 

(1. σΊ4α. Ἐος ἴλε ἴθηςε Οἱ ὃαπα- 
γῶντος 566 ΟΠ ἁγιωμένου 12. 32. --- 
εἰς αὐτόν, εἰς ηδονάς: 566 ΟΠ εἰς τὰς 
ναύς δ 21 (0) απᾶά (Β).-- ὑμῖν: 

{οί ἴπε οοηδιαοίοη 5εε ΟΙ. 

Νοία. 
11. μὲν οὖν: 5εε ΟἨ 12.3 (Α). 

Ὥ 
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λ ’ ἁ » 3 . αν , 9 , 

πρὸς δόξαν ἣν ἔνιοι ἔχουσι περὶ τῆς Νικοφήμου οὐσίας, 
Α Φ Αα Ν Αα 

καὶ σπάνιν ἀργυρίου Ἡ νῦν ἐστιν ἐν τῇ πόλει, καὶ τοῦ 
» Αα λ . / κ ᾳ δὲ λ , 
αγώνος προς ΤΟ δηµόσιον οντος᾽ οΟµως οε και τοντων 

« ’ ς , ϱ 5 5 Αν 3 λ ὑπαρχόντων, ῥᾳδίως γνώσεσθε ὅτι οὐκ ἀληθῆ ἐστι τὰ 
66 κατηγορηµένα. δέοµαι ὃ) ὑμῶν πάση τέχνῃ καὶ µη- 

ω) / 3 / ε ον Χ χανῃ μετ εὐνοίας ἀκροασαμένους ἡμων διὰ 
ο 9 α » λ , 

τέλους, ὁ τι ἂν ὑμῖν ἄριστον καὶ εὐορκότατον 
νοµίζητε εἶναι, τοῦτο ψηφίσασθαιυ. 

ο ν ο Θ / νε ο 39, Πρῶτον μὲν οὖν, ᾧ τρόπῳ κηδεσταὶ Ἠμιν ἐγένοντο; 

7οδιδάζω ἡμᾶς. 

--- πρὸς δόξαν . . . καὶ σπάνιν: {πε 

σεπεταὶ ὈῬε[εί ἴπαι ἈΝίοορβεπιας 
πας α το ΠΊαηΏ, απά {με Ρτεδεηί 

«σαΓοΟΙἴΥ οἱ ΙΙΟΠΘΥ 1π {πα οἱ (γ ίτεαςξ- 
«ΣΥ, αἲς νο [αοΐς πΥΏ]ο {ανοι πε 

ΡιοδεσιΊοῦ, απά 4 {ᾖε 7αεε οἵ 
συῇζεῷ (πρός) ἴπο 5ρεαΚετ πιαςί 

Ίηᾶκα Ἠΐ5 ἀείεηςσε. ὁδεε Τηϊτοά. 

Ρ. 164.--- ὑπαρχόντων: {0ἵ06, 5εε ΟΠ 

ὑπάρχει 12. 23. ---πάσῃ τέχνῃ καὶ 

μηχανή: α οοιπρατίδοι Ψ ὃ 53 

«Ώοννς {Παί {Πεςα νοτάς ατα ἴο Ὃε 

οοπηθοίθά ΥΙί ἀκροασαμένους 
ψηφίσασθαι, απά πο ΨΙΙ δέοµαι. 

12. ᾧ τρόπῳ: {πε τεἰ]αίνε {0ος 

ἴμε ἱπάςβηίία τεἰανε, 5εε ΟΏ οὓς 
25. 7.-- γάρ: εχρισαινο γάρ. 

Τῃηο οΠσίπα| πδε οἱ γάρ (α οοιηβ]- 
Ώα{ίΟΏ ΟΓ γέ απά ἄρα) ας {παί οἱ 
Ἀ οοπΗβΓγπανε αἀνετρ, ο]νίηςσ α 

ἴοηπς Οἱ α5δήταησθ. Έτοπι 1ΐ5 {6- 

ααθεηίῖ πδε 1Ώ οἰα1ςες ΥΥΠΙΟΗ, {ποιςἩ 

οοῦτάϊπαίε, ΤεΒΙΙΥ σανε {πο στουπά 

ΟΥ οΆμ5ε οἳ ἵ]ῃαί ρτοσεάςάἀ, ας 

στρατηγῶν γὰρ Κόνων περὶ Πελοπόν- 

ἀενε]ορεά 15 {οτοο ας ἀαεποίίῃπς 
οβ15ε ΟΙ ΓΕΑΣΟΠ. Λς 5ε6 α Οἰ6αί 

εῆεοί οἳ {5 οΓἱσίη οἱ οαιςδα] γάρ. 
ἵπ ἴῃο {αοί {μαί ενεη [ος {π]]γ ἆε- 
νε]οροά γάρ οἶααδο ἵ5 50111 {τεαίεά 

α5 οοὐτάϊπαίε, πο 5αΏοτάϊπαίε α5 

ἵη Ἐπρ]δὶ (58 ΟΠ πολλῶν γὰρ 
εὐπορήσειν ὃ 25). Ἰ1.γδίᾶς Ίας {με 
{οΠονίηςρ δες: (Α) γάρ οοπΗΙ- 
Πηα νο (ιο οπἱρίπα] {οτος), 26. 7 

ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ ἂν οἶμαι 7 εεγ{αζἡν 
{21 ᾖε τυοῶ οί. (Β) γάρ οἱ 
{πο οαἱ1156 ΟΙ ΓΘ6βδΟΏ οἱ 4πΠ αοίοη, 

ΟΥ μα {6ᾶδοΏπ οἱ α σἰαϊεπιεπί: 5ο 

πδεά οοπρίαΠ!ἶγ. (Ο) γάρ εχρᾗςσα- 

ἄνα. (τ) ΤΠο γάρ οἶααςε ρίοσθεᾶς 
{ο σἶνα Ίπ {111 ναί ἵνα ρτοπιϊδεά 
η α σεηεταΙ 5ἰαϊεπιεηί, ἂ5 Ἱπ οί 
Ῥᾶδδασ6; 50 12.2, 12. 6, 12. 10, 12. 

64. 16. 4, 16. 6, 16. 13, 1Ο. 25, 10. 

σο, 1Ο. 65,24. 4,32. 24. (2) 901ηΠ6- 

Ώπιες {πο γάρ εἶααδε Ιηίτοάισες 
α η6εΥ ροϊ]ηι Ἱηπ ἴῃε «ἀἱδοιδδίοη 

Ψηλουιί απγ Ρρτεσεάίπς σεπεταἰ 
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νησον, τριηραρχήσαντι τῷ ἐμῷ πατρὶ πάλαι φίλος 
γεγενηµένος, ἐδεήθη δοῦναι τὴν ἐμὴν ἀδελφὴν αἰτοῦντι 

αΑ ε α - ρ 
18τω υει τῷ Νικοφήμου. ε ν ες ο 9 ν. ς 5 5. 

ο δὲ ορων αντους υπ εκεινου 
΄ ω) [ο ϱ) 

τε πεπιστευµένους γεγονότας τε ἐπιεικεὶς τῇ τε πόλει ἐν 

76Ύε τῷ τότε χρόνῳ ἀρέσκοντας, ἐπείσθη δοῦναι, οὐκ 
3 Ν κ - Α 

εἰδὼς τὴν ἐσομένην διαβολήν, ἀλλ᾽ ὅτε καὶ ὑμῶν ὁστισ- 
Φ ἊἎ .) . »Μ, λ , 3 Ν ᾳ 

ουν αν εκεινοις ἠξίωσε κηδεστὴς γενέσθαι, επευ οτι 

γε οὐ χρημάτων ἕνεκα, ῥάδιον γνῶναι ἐκ τοῦ βίου 
Ν ΔΝ ω) Α. ο 

14 παντὸς καὶ τῶν ἔργων τῶν τοῦ πατρός. ἐκεινος γὰρ 
ϱ » 4 3 ω ς . Ν Ν ὼ / 

8οὀτ Ἡν ἐν τῇ ἨΜλικία, παρὸν μετὰ πολλών χρηματων 

γῆμαι ἄλλην, τὴν ἐμὴν μητέρα ἔλαβεν οὐδὲν ἐπιφερο- 

µένην, ὅτι δὲ Ἐενοφῶντος ἦν θυγάτηρ τοῦ Βὐριπίδου 

οίαίεπιεηί, 12. 38, 16. 1Ο, 1Ο. 34. (Ώ) 

καὶ γάρ, 5εε 0η 24. 3. (Ε) ἀλλὰ 
γάρ, 566 ΟἨ 12. 4ο.---Κόνων: 5εε 
Γηίτοά. Ρ. 16ο. --- περὶ Γ]ελοπόννη- 

5εε ]ηίτοά. Ρ. 16ο Ν. Ι.--- 

τριηραρχήσαντι: ΟΏ 50ΠΏ6 ΘΑΓΙΙΕΙ 

οοσαδίοη, Ώείοίθε {Πα οἶοδα οἱ {πε 

Ρε]οροππεξδίαη λα. --- ἀδελφήν : 

ΠΠ]5 οἱδίθί 1/ας αἱ ἴπαί ἄπιε α Ιου”, 

Πανίησ Ῥεεπ {Πε γ/{ε οἱ ΡΠαεάτις 
(6 15). ---ὑε Ατξίορβαπες. ΕΟΙ 
{πε {ΟΠ 566 ΟἨ 12. 34. 

13. ἔν γε: γε; επιρῃαδίζ]ης α 

Ρτεροδίοπαἱ ρῄταςδο, 5ίαηάς Τεσι- 

Ιατ]γ αἴτει {πε ριδαροδΙ1οη (5ο ὃ 49, 

ὑπό γε ἐκείνωγ). Νοίε ἴ]ιαί γείΏτεε 
Ππες Ρε]οιν {οἰ]ονν5 {πε οοη]αΠςο- 
Ώσοη, ἴπας επιρῃαφ]σζίησ {ο πποίε 

οἶαιςα ταίΏεί {ΠαΏ χρημάτων αἶοπο. 
---τῷ τότε χρόνω: Τ.Υ5ὶ5 ΥΙ5ΕΙΥ 

ανοϊάς ἀῑδοιδεῖπς {πε αιεςδίίοηπ οἱ 

σον. 

ἴπε σι]]{ οἵ ἵπποσεποε οἱ {Πε πο 
ΙηΕΗ, οοηίεη ης Πἰπιδε]{ ννΏ ἴῃα 

Ἰπν]άῖοις πνοτά διαβολήν Ῥε]ου’. --- 
ἀλλ ὅτε: ὀλμί αἱ α με τυ/ᾖε. --- 

ἂν Ἠξίωσε: ῬοίεηίαΙ (ηγροίπεί]- 

σα) Ιπάϊσανε, ΗΑ. δς5δ; (. 1335: 

Β. σός: (αἱ. 4676: αΜΤ. 243-5, 

(9. 43ο. Ορ. δᾷ 16, 24, 42: 256. 

Το ος οἩ, 
14. παρὀν: 5ε8 ΟΠ 12. 30. --- 

µετά: µετά ἶ5 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ α5αά νέ]ι 
56η. ο{ρεί5οπα] Ψοτάς οΏΙγ. Ἠλ{Π 
πιβίεγία] γγογάς Τδίας δες 1έ οΠΙΥ 
Ώετα απά Ίπ 4. 7, 32. 16, 34. 4, ΕΙ. 

6ο (ΒΙ1Υ, 6ὐα55. ἄευ. 7. 395).--- 

οὐδὲν ἐπιφερομένην : 1Π ερεαΚκίης οἱ 

{πο ἀοντγ α Ὀτίάε ἶς δαϊά ἐπιφέ- 
ρεσθαι, Ίει {αΐίπει ο: σιατάῖαη ἐπι- 
δοῦναι (αρ. δ 15: 16. 1ο, 32. 6). --- 
Ἐενοφῶντος: ποῖ {πε Χεπορῃποη 

οἱ {πο «4Ππαὐαςῖ (πε 5οᾳπ ος 
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ε Δ 9 / ἰδί Ν 30. / Ὡ » λ Ν δέος, ὃς οὐ µόνον ἰδίᾳ χρηστὸς ἐδόκει εἶναι, ἀλλὰ καὶ 
ω Ι Ν / 16 στρατηγεῖν αὐτὸν ἠξιώσατε, ὡς ἐγὼ ἀκούω. 

Ν 

τὰς τοίνυν 

ες ἐμὰς ἀδελφὰς ἐθελόντων τινῶν λαβεῖν ἀπροίκους πάνυ 
/ ν) δ 4 δὖ / ) 

πλουσιων ουκ εοώὠκεγν» Οτι εοοκουν κακιον γεγονεναι 

ἀλλὰ τὴν μὲν Φιλομήλῳ τῷ Παιανιει ὃν οἱ πολλοὶ 
/ ε« Α - λ , λ Ν / 

Θελτίω ἡγοῦνται εἶναι ἢ πλουσιώτερον, τὴν δὲ πένητι 

(ιγΗας), Ῥαΐ α σεπεταὶ ἵπ {λε 

Ῥε]οροηποθδίαη λίατ, Νο ΤΠ νο 

οοΠεασιες τεοεῖνεά {πε 5αΓεπάεΓ 

οἱ Ροϊάαθα η 4329/20, απᾶά ἀῑεά 

πε πεχί γθαί ἵη Ὀαϊιε Ῥείοτε 
Ὀρατίοία5 οη πα (Πα]οῖάϊο ρεηῖη- 

ευἷα (Τηαο. 2. 7ο, 7ο). Τε Ε- 

πΠρίάες πηεηΏοπεά αξ Πὶς {αΐΠετ 

πας ποῖ ἴΏε Ῥοεῖ.--- αὐτόν : {ΟΙ ἴμα 

ἀιπετεποε Ῥείνθεη {με (τεεκ απά 

{πε Ἐησ]δΏ Ι41ΟΠ 5εε ΟΏ αὐτοῖς 
(οείοτε χάριν) 25. 1Ι.-- ὡς ἐγὼ 
ἀκούω: ἴπεα 5ρθαΚετ, ἵω Πὶ5 οἶπατας- 

ἴοτ οἱ ἴπε δἹπρία απά πιοάεςί οἳιῖ- 

76η, που]ά οἶνε {πε Ἱπιρτεδδίοηι οἱ 

ποί Ρεῖπς εχαοῖΙγ Ἱπίοίπεά οἨ 
πηΦίίετς οἳ ρο]µέσαὶ Πἱ5ίοίγ, απαᾶ 

οἱ ποῖ ἀπε]]πο {οο ΊπαςσἩ αροΏ 
Πϊ5 πιαίετηα! σταη({αἴῃμετ5 ΠΟΠΟΓ- 

αΌ]ο οαἴθετ. Ορ. Ρ. 174. 

15. πάνυ πλουσίων: 5ο Ίἴλπίς 

«ΡθαΚΕΓ 54γ5 πολλὴν πάνυ (5 16), 
πάνυ ἐπιθυμή (5 39). πάνυ πολλά 
(5 48), οὗ πάνυ θαυμάζω (8 49). 

πάνυ αΡΡΕΔΙ5 ΠΟΨΊΘτε οεἶσε Ἰπ 
Γγδίας εχοερί ἵη 24. 15 απά 1π ἴπε 

ἀοαρεα] {τασπιεηί 6τ. Τί νου]ά 
56επι {λεγείοτε {παί Ἱ,γείας ἵπ {α]]κ- 

Ίησ ψΙίἩ Πϊς ομεπί ποϊίῖοεά ἴτε 
γουΏς ΠαἨ”5 [οηάπεςς {ΟΥ {Π]5 σέ}, 

οἷπ ]αἄτ : 

αηπά 5ο Ρανε α ἴοισῃ οἱ πα(αΓαίπεςς 

ἵο Πὶ5 5ρεεοἩ ὮΥ Ιείήπο ἨΠ δε 
Ἡὶς {ανοήίε Ὑποτά τερεαίἑάΙγ. 

(οἵἹρατε συ Εῑὶς {ο {οί ἴιαί 

ἴπα Ιηίθηδίνε γε ἵ5 αδεά Ίη ἴλὶς 

«ρεθοΏ 5ενοΏ μπες, πΠΙ]ε Ἱπ ΧΙΙ, 

ὑΏτίεη {ο Πὶδ οὗπ ἆἀε]ναιγ, 

Γγδῖας ἵ5ες { ΟΠΙΥ ἴωτεε Έπιες, 

ἴΠποιςφῃ {παί 5δρεεοι 15 α (τά 

ἸοηφεΓ. Ίπ ΧΧΚΙ, υΠίίεη {οί α 

ο εηί, γε αββρεαῖς εἶενεῃ πας, 

[ηοιρθῃ Το «ρεεοΏ ἶ5 οΠΙΥ α {πΙτά 

α5 Ἴοηςσ α5 ΧΙ. Οττ δρεες] αἶξδο 

οοπίαῖης {ητεςἙ ος {Πε {οί Ἰηςίαηοςθς 

οἱ {πε επωρῃα{ίο ἀλλὰ µήν ἴο Ῥο 
{ουπά ἵη Τγδῖας. Ορ. οη ἡγοῦμαι 
25. 2.--- Φιλομήλῳ: {πε {απι]γ πας 

οἱἷά απἆ Ἠοποτθά. ἘΤ{Παϊ ΡΠ1οιηθ- 

118 ἵνα ηοί ἃ ΡΟΟΓ Τη8Η ἶ5 ον]άεηί 

{ΟΙ δενεταὶ Ἱηςδοτρᾶοῃπς ΥΠΙοΠ 

Ρίεδεγνε Πὶς Παπ ἃ5 ἴΥΙΕΓαΤΟἨ. --- 

βελτίω ἢ πλουσιώτερον: /107ε {071- 

ογαδίε ἴβαμ 711. ο ΥΜΠεη ἴνο 

αἀ]θοίῖνος οἵ αἀνετος αἴε οΟἵΙῃ- 

Ῥατεά ἤ 5 αἶναγς αδεὰ, απά Ῥοί] 

σίαπα ἵηπ ἴπε οοπιρα{α{ῖνε ἆερταο,) 

Ῥ. 426 π. 3: ορ. ΗΠΑ. 645. 5ο 

σέ270; στα ϱ7αζζο7΄ 

7107 1716 {ᾖα αργεεαδζε, Γ1νΥ 22. 
38. --- τὴν δέ: 5εεΟΏ ἀδελφήν 8 12. 



184 ΛΥΣΙΟΥ 

γεγενηµένῳ οὐ διὰ κακίαν, ἀδελφιδῷ δὲ ὄντι, Φαίδρῳ 
- 5 

οοτῷ Μυρρινουσίῳ, ἐπιδοὺς τετταράκοντα μνᾶς, κ 
5 | κά . ν Ἆ λ 7 . λ λ 

19 Αριστοφάνει τὸ ἴσον. πρὸς δὲ τούτοις ἐμοὶ πολλὴν 
οι / α Ἂν »ν , σ ἐξζὸν πάνυ προϊκα λαβεῖιν ἑλάττω συνεβούλευσεν, ὦστε 
Αν 9 Α λ 

εὖ εἰδέναι ὅτι κηδεσταῖς χρησοίµην κοσµίοις καὶ 

σώφροσι. καὶ νῦν ἔχω γυναῖκα τὴν Κριτοδήµου θυγα- 
/ α 3 ω ἁ ς Ν ΄ 5 ’ | 

οἑτέρα τοῦ ᾽Αλωπεκῆθεν, ὃς ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἀπέθανεν, 
ϱ ε , 3 , [ὸ 9 ε , , δν - 

17ὅτε ἢ ναυμαχία ἐγένετο η ἐν ἨἙλλησπόντῳ. καίτοι, ὢ 

ἄνδρες δικασταί, ὅστις αὐτός τε ἄνευ χρημάτων ἔγημε 
τοῖν τε θυγατέροιν πολὺ ἀργύριον ἐπέδωκε τῷ τε ὖει 
3 ΄ ω) » ὧ 3 9» Χ λ ΄ 

ὀλίγην προῖκα έλαβε, πῶς οὐκ εἰκὸς περὶ τούτου πι- 

Τ]αί ἐς ἵνας ἴπε ἀαισΠμίες πο 
α{ἰειγνατά Ώδοβιπε {πε Πε οἵ 
ΑτϊδίορΏαηες 15 οἶεας Ποπ ὃ 17, 

νηετε νο Ἱθατη ἴμαί ἴπετο Ίπετα 

οΠΙγ πο ἁαασΠίείς. --- Φαίδρῳ: ἴπε 

Ῥ]αεάτας νἨοπι πε Κπον {Πτοισ] 

Ρ]αΐο α5 α γουηςρ {]ειά οἱ θοοταΐες 

(Υ/2ᾷο». 176 Ὦ), οπε οἱ ἴ]ε στοιρ 

πο Ηδίεποας {ο {με θορΗῖςσί ΗΙρρίας 

(Αγοί. 315 Ο), απά ἴπε {Πεπά απά 

επ{λςϊαςέίο απαΙΓεί οἱ ΤΥ5ία5, ἀε]]- 

σαίεἰγ Ῥογίίαγεά ἵπ Ρ]αΐο5 /αέ- 

αγ. Τι πας ποῖ δίταησο ἴἶιαί 

πληθ {Ώθ ρτοροδ!ΐοη Ίνα5 παςε ἴο 

οοηβφοαίε {Ώε ρτορετίγ οί Απὶςίορ]- 

8Ώες (ορ. Ρ. 161 Ν. 1), 5 π]άουν 

{ατποά {ΟΙ Πείρ {ο ἴπε ΠΠεηπά ος 

πετ ἘἨτδί Ἰπδραπά, πον αἲ ἴλἩε 

ΠεϊσΏῖ οἱ Πὶς {ης α5 απ αἀνοσαίο, 

ΏΟΙ ἴλαί νΊεη {Πε ρτεδεπί σηῖί 

ασαϊηςί Ίει {αίΏει5 οεδίαίε οαπιε 

οη Τ,Υδίας ασαἰη ντοίε {με ἀείεῃςο. 
----τετταράκοντα μνᾶς: 5εεοΏ Ι6.1οΟ. 

---“κζτ : 2.6. α[τει [πε ἀεαί]ι οἱ Ώ]ας- 

ἀταςδ. Ἐοί εἶτα 5εε ΟἨ 12. 26. --- 

᾿Αριστοφάνει τὸΐσον:-- Αριστοφά- 
ἳ 5/ ν. Ε] Γή 

γει ἔδωκεν, τὸ ἴσον ἐπιδούς. Τ]Τε 

ἀαῖ. ΙΤ ἐπιδούς Υνου]ά ε αδεςά 
ΟΠΙΥ οἱ {μα παπιο οἱ ἴπε Ὀπάας, 

ας .ἵη ὃ 17 τοῖν θυγατέροιν ἐπέ- 

δωκε. 

16. ἐξόν: ερ. παρόν ὃ 14. --- 

ὥστε εἰδέναι : οπςδ οἱ ἴπα 

1655 ΟΟΠΊΠΙΟΠ αχρίοςδίοης οἱ ΡΙΙ- 

ρο56, τερτεδεπίης 1 ας ἴπαο ἵῃ- 

ἱεπάεά τεδιυ]!, Πίκο {πε ἘΕ πο]ςῃ «5ο 

ας ο: ΠΑ. ο532.α; (α. 1452: 

Ῥ. 5ο5 η.; «αἰ. 566 Ὀ. --- κοσ- 

µίοις: 5686 ΟΠ κοσµίους 12. 290. 
----ἀπέθανεν: α[ίοι ἴπε Ὀαϊιε οἱ 

Αερφοξροίαπ ἴποε ορατίαης ριαΐ 

{ο ἁἀααῖα {αι ΑἰΠποπίαη ρτῖς- 

οπΏείς (ὅᾶεπ. «Δ7ε. 2. 1. 32), 

30οο ἵπ ΏΙΩΡΕΙ (Ῥ]ατ. {γεαάε΄ 
ΧΙ).--- Ἡ ναυμαχία: 5ε86 ΟἨΏ 12. 

43- 
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του στεύειν ὣς οὐχ ἑἕνεκα χρημάτων τούτοις κηδεστὴς 

ἐγένετο; 

᾽Αλλὰ μὴν ὁ γε Αριστοφάνης ἤδη ἔχων τὴν γυναϊκα 
ὅτι πολλοῖς ἂν μᾶλλον ἐχρῆτο ἢ τῷ ἐμῷ πατρί, ῥάδιον 

γνώναι. ἤ τε γὰρ Ἠλικία πολὺ διάφορος, ἤ τε φύσις 
ο / 9 ά λ λ 3 ω α Ν ε , 

το5δ Εετυ πλέον: έκεινω μεν γαρ αρκουν ην τα εαντου πρατ- 

τειν, Αριστοφάνης δὲ οὐ µόνον τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ 
ον ων 9 , 3 Αα 4 5 -ν 9 ο 

τῶν κοινῶν ἐβούλετο ἐπιμελεῖσθαι, και ευ τι ην αυτω 

19 ἀργύ ἵνγλωσεν ἐπιθυμῶ ασθ ὁ ἀργύριον, ἀνήλωσεν ἐπιθυμών τιμᾶσῦθαι. γνώσεσθε 

δὲ ὅτι ἀληθῆ λέγω ἐξ αὐτῶν ὧν ἐκεῖνς ἐἔπραττε. 
ω λ λ ιά / / λ 

το πρῶτον μὲν γὰρ βουλομένου Ἰόνωνος πέμπειν τινὰ 
3 / » 6ε λ Ἆ 5 / ΄ 

εἰς Σικελίαν, ὤχετο ὑποστᾶς μετὰ Ἐὐνόμου, Διονυσίου 

17. ἕνεκα χρημάτων: ένεκα ἵ5δ 

γεσι]ατ]γ ρί]ασεά α[ίει Τί οὐ]εοί. 
Τ,γδίας ρίασες 1ΐὲ Ῥοίοτα 15 οΡ]εοί 

ἵη Ώνο ΟἴΠεΓ ῥαδδᾶασθς ΟΠΙΥ, ἕνεκα 
πόρνης ἀνθρώπου 4. Ο, Απᾶ ένεκα 
χρημάτων 24.32. ΤΠ ΠΙαΥ αἶ5ο 5ἴαπά 
αἴἴ6ί α ΠΙΟΚΙΠεί οΓ{Πε σοπ]{1νο, α5 1Π 

7. 49 τούτου ένεκα τοῦ κινδύνου, απά 

12.085 μικρῶν ἂν ένεκα συμβολαίων. 
18. ἂν . . . ἐχρῆτο: ροίεηί{ία] 

Ἰπά]ο.: 568 ΟΠ ἂν ἠξίωσε δ 13---- 
καὶ εἰ: αοοϊἰἀεπίαΙ Ιαχίαροδίήοῦ οἱ 
ἴΏε ρατί]ο]ες (5ο 1η 25. 13, 32. 13), 

ηοῖ {Πε καὶ εἰ οἱ 16. 2.--- ἀνήλω- 
σεν: ηοίς ἴ]λαί {πο οοπά]οη απ 

οοπο[αδίοη ατε ἴπ {16 “ ρατίσι]ατ 

ΕΟΤΙΙ (1ο οοπο]ιιδίοΏ ἵΠ ἴμε 5π- 

ΠΙΒΤΥ αοτἰςθ), «Πε 5ρεηί ἴ]ο ΡΤοΡ- 

ετίγ ἴλπαί Ἰε Ἠαά, ἵπ ἴπο πεχί 

«οηπίοπος {λα ἀεία]]εά ἀἁοςοιρΏοὮ 

οἳ ἰΠίς οοπάαοῖ ἶ5 ἱπίτοάισοεᾶ ὮΥ 
{με Ἱπιρετίεοί ἔπραττε. 

19. ᾠῴχετο ὑποστάς: {6 1άΕ7- 

ζοοἃ ({4ε «εγσίες) απ συεή. ---- 
Ἐϊὐνόμου: Ἰδοοταίες (15. 93, 94) 

πιοεπῆοηπς Ἐπποπας ΕΠ ἵπ αἃ 

οτοιρ οἳἑ ΤπεΏ ΝΠο Ίανο Ῥοεῃ 

{οἩούιετς οἳ Πῖς “ποι γοιίεὮ {ο 

οἷά ασε, αἱ οἱ Ποπ πε οἳίΥ 
παά Ποπογθά ΜΠ{ῃ σοἱάεη οΓΟΝΏΕ, 

αηΏά νο Παά 5ρεπί οἱ {λεῖΓ ρι]ναίε 

{οτίαηπε5 σεπετοιςδ]γ {οί ἴπε οἵίγ. 

ΧεπορΠμοπ)5 αοσουπί (2600. 5. 1. 5) 

ο) οἱ Πὶς5 {αϊ]ατε ἃ5 α πηαναὶ οΟΠ]- 

πιαπάετ ποί Ίοηρς Ῥείοτε Ελπίς 5ρεεςῖ 

ἵγας ἀε]ίνεγες σἶνος α Ιαςς {ανοταῦ]α 

Ἱπρχεςσίοηπ οἱ Πὶ5 αὈΙΠίΥ: Τε γνας 

εας!ῖ]γ επίταρρεά Ὦυ ἴἶαε οραΓίαἩ 

οοπιϊηαΠάετ, αηπά ]ο5δί ἴοαι οἱ Π8 

Πε]ο Βεεί οἱ (Ππίτίεεη 5Πἱρ. --- 

Διονυσίου: {πῖς ἵς Φα1βρρε”5 οοἩ- 

]οσίωτα {ος Λυσίου οἳ ἴἶιε Μ5.; {ο 

(6 Ἱπιροτίαπί 4µες5Ώοη ας {ο 1Υ5ί85 

Ἰηνο]νεα Ιω {5 τοβάἶπς, 5εο (Πέ. 



1δ6 ΛΥΣΙΟΥ 

΄ 2 8 ΄ Ἆ ω Ν 6 ΄ ων) 

φίλου ὄντος καὶ ζένου, τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον πλεῖστα 

ἀγαθὰ πεποιηκότος, ὡς ἐγὼ ἀκήκοα τῶν ἐν Πειραιει 

οοτῶν παραγενοµένων. ἦσαν ὃ ἐλπίδες τοῦ πλοῦ πεῖσαι 
΄ λ Ν / 5 ’ / 

πο Διονύσιον κηδεστὴν μὲν γενέσθαι Ἐὐαγόρα, πολέμιον 
Δ Α / 

δὲ Λακεδαιμονίοις, φίλον δὲ καὶ σύμμαχον τῇ πόλει 

τῇ ὑμετέρ.. καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον πολλῶν κινδύνων 
λ Ν / 

ὑπαρχόντων πρὸς τὴν θάλατταν καὶ τοὺς πολεµίους, 
5 λ κά ἁ 

το καὶ έπεισαν Διονύσιον μὴ πέµμψαι τὰς τριήρεις ἃς 
/ ΄ ό λ δὲ Αα 

θιἱτότε παρεσκεύαστο Λακεδαιμονίοι. μετὰ δὲ ταῦτα 
3 ὰ ε / Ὡω 3 

ἐπειδὴ οἱ πρέσβεις ἧκον ἐκ 

οὐδὲν ἐνέλιπε προθυµίας 

Νοία. Ἐατγ ἵη 303 ἃ οοπρ]- 

ΙΠΘΠ{ΑΙΥ ἄθοτεο Ἰαά Ῥεεη Ραδδεά 

η Ἠοποί οἱ Ὠ]οηγδίής απᾶά 5 

ὑτοίμεις (Κ.9µ1εί, 7ε1ες 11. 

156Π.).--- τὸ πλῆθος: 5εεΟΠ 12.42. 
--ὡς ἐγὼ ἀκήκοα: {πε 541Ώ6 1Ππος- 

εδί ἁϊςοίαίπιει οἱἳ ροµεσαἰ Κπου]- 

εάσε ας ἵπ ὃ 14 ὡς ἐγὼ ἁκούω. 
Ας ἴ]ᾗε 5ρεαΚκοαί ἶ5 ΠΟΥ α πηὰη οἱ 

ΜΙτ (6 55), Ἡε Ίνα ἃα ΡοΥ οἱ 

{ουτίθει αἲ ἴἩαε πιο οἱ ιο Ἐε- 

{αγη. - -τῶν ἐν Πειραιε: Ί1Π6Ώ οί 

{Πο Ῥίτασειας Ρατίγ, 2.ε. ἴπε ἀεπιο- 

οταϊς:; ορ. 12. 50. 

20. τοῦ πλοῦ: (356, ΗΠΑ. 729 Ὦ; 

{. τοῦς. 2: Ῥ. 340. Ἠετε πεῖσαι 
ίακαες ἴπα Ρρίαοαθ οἳ ἴλο οοσΠΠΙΟῦ 

ορ]εοίῖνε σεη]έῖνε ψ{] ἐλπίς; ορ. 
ξ 53 ἐλπὶς οὐδεμία σωτηρίας; 25. 

21 ἐλπίδας εἴχετε τῆς καθόδου. --- 
κηδεστήν: ὃΥν τωβττγίηςσ οπε οί 

Πιο ἀαασΠΏίεις οἱ Ένασοτας. ὮὨ]Ιο- 
ηγδίας ας αἰτεαάν Πνίαπς να 

Κύπρου ἐπὶ τὴν βοήθειαν, 
/ 6 ω) Δ / σπεύδων. ὑμεῖς δὲ δέκα 

(νο ίνες, Ὠοτῖςδ, απ Πα]ίαη, απᾶ 

Απιδίοπιαςᾳε, ἃ ΘΥΤΑΟΙΡάΠ (Τ]1ο- 
ἀοτ. 14. 44). Ἱπ ἴ]πε οποίοο οἱ 

Ῥοίμ Τε Ἠαά Όεεπ σονετπεά ὮΥ 
Ροµεΐσαὶ οοπβΙζεΓαίοης. --- ὑπαρ- 

Χόντων: {0ἵ66, 5εε ΟΠ ὑπάρχει 12. 
23. --- πρὸς τὴν θάλατταν: ῥρτοβα- 

ΡΙΥ 1 γας α πΙΠίεΓνογασε. Τ.γδίας 
ἂἱνναγ5 Ἀδεδ πρός ἃηΏᾶᾷ αοο. ΥΠίῃ 
κίνδυνος απά κινδυνεύειν ννπετε {λε 
ΕΠσ]5Η δες εἰίπετ 4 {ᾳε Ίσεε οὗ 
ΟΙ 707. 39ο ἵπ 14. 15, 15. 12, 16. 

12.16. 18.---ἔπεισαν: ΥΙ{] {ια Πηθη- 

Ποη οἱ {Ώε ἁπππου]ῆες υπάετ νυΠ]ο] 

λε απιραθθαάοτς Ίνετο Ἰαβοτίπσ 
ἁαππς {Πεῖγ πιὶςσίοη νε Ἠανεα (λε 

Ἱπρεγίεοί, έπραττον, Ὀαί {ια 5άπι- 
ΙΠΔΙΥ 5ἰαίειησπί οἱ {πο ταςυ]{ 5 ἴπ 

ἴπο αοτὶςί, έπεισαν. --- παρεσκεύ- 
αστο: ἴθ6ηῃδε, 56εε (ΟΠ. Νοία. 

21. οἵἱ πρέσβεις : {οι ἴμεςα 

ενεηίς 5ος Ιηίτοςά. Ρ. 16ο ἔ, --- ἐπί: 

οπε οἱ 1,δίας᾽ς ἴπο Ἰηδίαηπσες οἱ 
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τριήρεις αὐτοῖς ἐἔδοτε καὶ τἆλλα ἐψηφίσασθε, ἄργυ- 
2 3 ΔΝ 5 ’ 3 ’ 

ρίου δ᾽ εἰς τὸν ἀπόστολον ἠπόρουν. ὀλίγα μὲν γὰρ 

τολθον ἔχοντες χρήματα, πολλῶν δὲ προσεδεήθησαν' 
9 λ / λ 3 λ α μ Χ . λ 

οὐ γὰρ μµὀνον τους εἰς τᾶς ναὺς, ἀλλα καὶ πελταστας 
3 Γό λ ϱ 3 ΄ 

99 ἐμισθώσαντο καὶ ὀπλα ἐπρίαντο. ᾿Αριστοφάνης οὖν 
Αα , ΝΔ λ ων) ΔΝ 

τῶν χρημάτων τὰ μὲν πλεῖστα αὐτὸς παρέσχεν ' ἐπειδὴ 
Δ 9 ε ο 5 ν / δὲ οὐχ ἱκανὰ ἣν, τοὺς φίλους 

2») / λ 3 ἔπειθε δεόµενος καὶ ἐγ- 
η, Δ Α ὸ λ α Αα ε , 9 ΄ 

189ογυώμεγνο») και του αωοε φοῦ του οµοπατριου αποκειµε”- 

2 α / α Αα 

νας παρ αὐτῷ τετταράκοντα μνᾶς ἀπορῶν κατεχρήσατο. 
Αα δὸ ί Δ . 9 λθὰ ε ὃν , 

τη ὃε προτεραιᾳ Ἡ ανήηγετο, εισελζων ὡς τὸν πατέρα 
Ν 3 ΔΑ 3 ’ ων ϱ 5» 3 , τὸν ἐμὸν ἐκέλευσε χρῆσαι ὅὃ τι εἴη ἀργύριον. 
Α ΔΝ » ΔΝ Ν Ν Α [ων 

δεῖν γὰρ ἔφη πρὸς τὸν μισθὸν τοῖς πελτασταῖς. 

ἐπί ν(Ἡ αοοἩς. {ο ἀεποίε ριροςε: 
5ε6 ΟΏ εἰς σωτηρίαν 12. 14. --- 
τἆλλα: {16 αἱαπςε οἱ υ Πίο] (λίς 
εχρεάϊίοι ἵα5 ἴπε τεδιί (Χεῃ. 
{7εᾖ/. 4. δ.24).--- ἠπόρουν: ΑίΠεΠ5 

Πιτηϊσμαά 5ἩΏ]ρ5 εαι]ρρεά ὮΥ εί 

ΟΝΏ {ΓΠΙΘΓΑΤΟΕΩΏΣ (αρ. ὃ 25), Ῥαίϊ 

Έναροτας Παὰά ΡῥίοβραΡΙΥ οοαπίοᾶ 

οηἩ Ἠετ οαρρ]γίης ο{θει/5 απά ΠσΏί- 

ἵησΙπεη; 5 απιραςςσαάοτς Ἠαά 

πο. Ῥτοισῆί ΠΙΟΠ6Υ οποιισΏ {ο 
πηθεί ἴΏε υαποχρεοίεά 6χρεηςε οἳ 

Ἠϊήηρ {Ίθηῃ. --- εἰς τὰς ναῦς: {ΓΟΠΙ 

ἴπο πςο οἱ εἷς {ο ἀαεποίο Ίοσαἱ 

ἀεξιπαίῖοη «οπιος Ἱτς (εποηί π5ε 
{ο εχρτεςς Πσιταίῖνε ἀεδιπαίοῃ, 

Ρᾳς8ῖπο ονεί {ο ἴἶπα {ΠΠ Ιάεα οἱ 
Ρυίρος5θ (569ςῬ ΟἨ 12. 14). Ο1οδεῖγ 

οοηηεοίεά ΨΙ{Ώ {νο Ἰάθας οἱ ἄες- 
Ώπαίίοη απά οἱ ῥριάτρο5δε ἵ5 {πε 

Ππεαιεηί η5ε οἱ εἰς σονετηῖηρ ἴηε 

ΏΦΠΙς Ο {ηΠθ Ῥείξδοη οἵ {Πῖπς {ΟΥ 

32. 20. 

προσ- 

ἦσαν 

Πίος ος αροη υΠὶοὮ αχρεηπάἰίατα 

ἰς πιαάε. (Α) Εἰρδιταίῖνε ἀεείῖ- 
ΠαίΊοη, ἴλπί5 Ραδδασς, εἰς τὸν ἀπό- 
στολον αὗονε, απᾶ ξ 3ο. (Β) Ἐκ- 

Ρεπάϊίατα {οί οἱ Ἡροη αΏ οῬ]εςί, 

ὃν 1Ο, 25, 431 32. 0, 32. 21, 32. 
22. (0Ο) Εαρεπάϊίιτε προΏ ἃ ΡεΓ- 

50Ώ, ὃδ ο, 1Ο, 56, 62: 205. 17, 

22. οὖν: 586 ΟἨ ὃ 7 (Β).-- 
ἔπειθε: οοπαίΐνε ΙπΙρΓ., 568 ΟΠ ἔπει- 
θεν 12. 5ὸ (οοηίταςδί πεῖσαι απά 
ἔπεισαν ἃ 29). Τμαί Ἡςο 5αοοεεάεά 
ἵη ρατί ἶ5 ενἰάεπί {ΟΠ Ὦ 24. --- τοῦ 

ἀδελφοῦ τοῦ ὁμοπατρίου: {35 ᾖαζ- 

ὀγοίβεγ. Έοτ ἴλμο (τεεκ {ΟΥ οτυ7 

ὀγοίᾖεγ 95ο 32. 4.-- παρ αὐτῷ: 

συηή Αη -- ἴ ᾖὲς 676. 3ο Ἱπ 

δ 36, 45: 32. 16.---ὧ: 588 ΟἨ 

Τ6. 4.--- πρὸς τὸν µισθόν: πρός 

ΤαΙΏδί Πατ πα δια] εἷς, {Γγοιη ἔῑπε 

Ίπβιεπος οἱ προς- ἵπ προσδεῖν. 
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ο 6ς ως » ὃ ς λ ω) « Ν Ἆ ΔΝ 

τὸ Ἠμιν ἐνδον ἑπτὰ µναι' ὁ δὲ καὶ ταύτας λαβὼν κατε- 
΄ ο . . ας ν , / 

98 χρήσατο. τίνα γὰρ οἴεσθε, ὢ ἄνδρες δικασταί, φιλό- 
3 α α ω ο 

τιµον μὲν ὄντα, ἐπιστολῶν δ᾽ αὐτῷ ἡκουσῶν παρὰ τοῦ 
Ν ὃ Ν 5 ά 9 , ε ά ΔΝ 

πατρὸς μηδενὸς ἀπορήσειν ἐκ Κύπρου, ἠρημένον οὲ 
λ Ἆ / ω « 9 / « 

πρεσβευτην καὶ μέλλοντα πλειν ὡς Βὐαγόραν, υπο- 
, ., Αα υ] 5 ϱ) ϱ) » 3 ν 

πολιπέσθαι ἄν τι τῶν ὄντων, ἀλλ οὐκ εἰ ἦν δυνατὸς 

πάντα παρασχόντα χαρίσασθαι ἐκείνω ἐφ ᾧ τε καὶ 
΄ Ν 3 ’ 6 , α 5 5» Ἆ 3 ων) κοµίσασθαι μὴ ἐλάττω; Ὡς τοίνυν ταῦτ' ἐστὶν ἀληθη, 

κάλει µοι Βνύνομον. 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

µ Κάἄλει µοι καὶ τοὺς ἄλλους μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΥΡΗΕΗΣ 

ω) Ν ΄ 3 ή 3 / ο 3 

4 Των µεν μαρτύρων ἀκούετε, οὐ µὀνον οτι εχρη- 

σαν τὸ ἀργύριον ἐκείνου 

Ῥοι ἴπε οΠηΙΥ ΟὈίπει Ιηπδίαπσε 1η 

1γδίῖα οἳ πρός ἵιπ ἃ ΡΙΙΡΟΣ5Ε 
Ῥηταςα 5εε οἩ ὃ 6Ι απά ορ. 
ΟΠ εἷς σωτηρίαν 12. 14. --- ἔνδον : 

27 {νε ᾖοΐσε, “ὖγ 15) ορ. ΟἨ 

ὃ 47. 
23. ὄντα, ἡκουσῶν: {Ο0ἵ 60Ι{8- 

Ιαΐοη οἱ σεη. αΏς. πέὮΏ ρατΏοΙρ]ες 

ἵῃ οἴπετ οοηδἰγαςίΊοη 5εε ΟΠ πρατ- 

τούσής κτλ. 12. 69. --- πατρός: ἴἶε 

{αἴΠει ἵνας Ίπ (Υρτας πα Ένασο- 

98. ---µηδενός: ἴλς {οίπι ταίΠείΓ 

ἴπαη οὐδενός {οπ ἴπο Ίάεα οἳ 
{/ομ/ἡκύης Ἱπιρηεά ἵΏ ἐπιστολῶν. 

«Ῥου ἴλε πςε οἱ μή πα αἱ. ΊπΠη. 
ΨΜΏ υοτάς οἱ {5 οἶαδς 5εε ΠΔ. 

1ο24 (ἶα5ί δεπίεπσε) απά 948 αἃ: 

(. 1496 απά 1286: Β. 549. 21 (αἱ. 

δεηθέντος, ἀλλὰ καὶ ὅτι 

670 α.---ἀπορήσειν: ΑτὶςίορΏα- 

ηες)ς {αἴΏεί α5δατεᾶ Ὠϊπ {παί οἩ 

Πϊς αιτῖνα] αἲ «Υρτα5δ Έναφοτας 

που]ά Πιοίε ἴπαη τεραΥ ὨΙπ 1οΥ 

αἱ] αἆναποες {ἴπαί Πο πη]σΏί πιακα 

{οΥ ἴπε εαιἰριπεπί οἳ νε εχρεά]- 

Ποη. ---ἐκ Κύπρου: 5εε ΟΙ. Νοίς. 

---ἄν: πι Ροί] ὑπολιπέσθαι απά 
χαρίσασθαι. Τ]ο οοπδίταοοη ἰ5 
ἴλαί οἱ Ἰπά. ἀῑςο. {οί {πε ροίεπ{ῖαὶ 

Ιπά]ςο.. ποῖεά οἩ ἂν ἠξίωσε 8 13.--- 
τῶν ὄντων, . . . πάντα: Πϊ5δ ΟΝΠ 

ΡτοΡρείίγ, . 41 ἴπε οοδί οἱ 

πε εχρεάἰοη.--- ἀλλ οὐκ: ὄτῖ 
(σωο]ζᾳ) οί 2α:ζεγ. --- Βὔνομον: 
σα]]εά {ο αοκποπ]εάρε Πῖς {ἰαςί- 

ΠΙΟΠΥ αδ {ο {πο ἰαοῖ οἱ δὲ το 
απά 290. | 
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3 ’ Ν 3 δ. 3 ὰ ων / 

ἐκομίσθη γὰρ αὐτοις ἐπὶ τῆς τριή- 

Ῥάδιον μὲν οὖν ἐκ τῶν εἰ ένων γνῶναι ὁτι τοιού- αοιον µ υν ρηµ γ 
.. / Ν Ἆ 3 , ω 

Ἱοοτων καιρων συµπεσόὀντων οὐδενὸς ἂν ἐφείσατο των 

ὃ δὲ µέγιστον τεκµήριον:' Δῆμος γὰρ ὁ 

Πυριλάμπους, τριηραρχῶν εἰς Κύπρον, ἐδεήθη µου 

προσελθεῖν αὐτῷ, λέγων ὅτι ἔλαβε μὲν σύμβολον 

24. ἀπειλήφασιν: ἴἶο ρετίεοί, 

Ῥαεσαιςδα ἴα αἁοδίοπ αἲ Ἰδεις ἵ5 

πἨθίς ἴΠθ ΠΙΟΠΕΥ ΠΟΥ 5 ψ]οῖ 

ΑτὶδίορβαΏηες 5 5αρροςεᾶ {ο πανε 

Παά αἲ Ἠϊ5δ ἀεαίμ. ΤΠε 8ρεαΚεί 

σΏοῖνς ἴμαί ἰλῖς ρατί οἱ 1 ὁς ότυ 

ὀσεᾖ 171 {6 ᾖαμᾶς οἱ ἴΏς ἵπθη Πο 

]οαᾳπεά 1 {ο Ἠϊπι, ---ἐπὶ τῆς τριή- 

ρου: ῬτοβαβΙΥ οµπο οἱ ἴπο Όπο 

σἰαΐε ἀἱςσραίεὮ Ὠοαίς, ἴπε {ανα ις 

οἵ ἴλπα «σαζα7ήία, να δοηῖ Ίο 

σαττγ Απδίορμαπες 1η αάναποε οἱ 

ἴπε Πεεί οἩ Πῖς πιῖςσδΙοη {ο ΟΥΡρίΑς, 

απά Ιπιπιεάϊαίε]γ ὈτοισΏί Ὀαςκ {πε 
ΙΠΟΠ6Υ {ΟΠΠ Ἐνασοτας να κΏ]ο] 

{ο ΤεραΥγ ία Ίοαῃς {ἴπαί Παά Όσεῃ 

πιαάο Ίπ Πϊ5 5ετνίοθ.--- μὲν οὖν : 

{οἵ08, 566 οἩ 12. 3 (0Ο). --- ἂν ἐφεί- 

σατο: ΟΡ. ΟΏ ἂν ἠξίωσε ὃ 13, απ 

ὑπολιπέσθαι ἄν ὃ 21. 

25. ὃ: ἴμο απἰεσεἀεπἰ ἵ5 ἴῃπ6 

γάρ οἶαιδε. ὧεθ ΟΠ δ 33, απά ορ. 
32. 24.--- Δῆμο: ΑτὶδίορΏαπες 

δρεαΚκς οἱ ἰμὶς Όεπιας ας Δῆμος 
καλός (1 αςᾖς 985). Ῥ]αΐο Ἱας Πϊς 

Ίοκε οἨη {πε Πας Ἠπεη [ς 5αγ5 

ἴπαί (ζα]Ηε]οες ἶ5 Ίονετ οἱ {νο αἲ 

0Πο68, τοῦ τε Αθηναίων δήµου καὶ 

τοῦ Πνυριλάμπους (4076. 48ι ΤὮ). 
Τήε {αίᾖει, Βγτ]απρας, Ίνα5, ας- 

εοΓάϊης {ο Ε]αΐο (Οα71. 159 Α), 

ΑΠΊΟΠΦ {πο πιοδί Ποπογεά οἱ αἱ] 

ΦΏο Μ6Γς6 5οηπί {ΟΙ πο {ο πι 

ἰο πεφο(ῖαίαο ψΙ(ἡ {πε Κΐπσ οί Ῥεί- 
οἷα. 1 ἵ5 ρτοβαβ]αε ναί ἰμὶ5 σο]ά 
ορ α5 σἶνεη Το ΠΙπι αηπά Ιπῃοί- 
Ἡεαά Ὦν Ώεπιις, ἰοσείπες νὰ Ώ]ς 
{αἴμεις ξενία. Φιαςς σαρ5, ἀοιδί- 

Ιε5ς Ῥεατίης 5οἵΠ1θ τογα 5ἱδη, ΊγεΓο 
6ΟΠΊΠΙΟΠ ος οἱ {πε (τεαί ΚΙπς, 

Ἰηίεηάεα {ο 5εἴνε αδ α ἴοκεη οἱ 

Ἠϊς οοπΠάεηπος 1π ἴμε Ώθατετ απά 

Πὶς ἀοδῖτε {αί ο ο Πε]ρεά ὮΥ 
Ροτεῖατι οᾳοῖα]ς Ίῃ α] {πο 5αίΓαρ]ῖες. 

Τῃς Ροβςεςδῖοηπ οἱ 5ος α ἴοκετ 

που] Ὄε οἱ εδρεσία] να]αο {ο Ατὶς- 

(ορβαπες οὗ Πῖς πϊδδίοη {ο Ασία. 

--Ὑάρ: γάρ εχρισαινο, 5ε6 ΟΠ 

δ 12. ---τριηραρχῶν: η {πε Πεεί 

οἱ {εη ἔΊγετηες ΥΠΙ6Ἡ Ἶνας {ο {ο]11ου/ 

Δ5 50Ο0ΟἨΠ αδ Ρροβδδιρ]ο. λα ἰθαίη 

{ΓΟΠΙ Χεπορποη (4εᾷ). 4. δ. 24) 

Όιαί ἴπα Ποεί ἵα5 ονθτίακεη ΟἨ 

ἴπε νογασε ὮὈΥ ἴπε ορατίαης απά 
ενετγν ἴΙτεπιο οαρίιτεά. ---εἷς Κύ- 

προν: εἰς οἱ / ἀεδί]πα[ίοΠ, 5εε οἩ 



τοο ΛΥΣΙΟΥ 

παρὰ βασιλέως τοῦ μεγάλου φιάλην χρυσῆν, ὑποθή- 
τόσσει δὲ ᾿Αριστοφάνει λαβὼν ἑκκαίδεκα μνᾶς ἐπ᾽ αὐτῃ, 

ο 5 » 3 / . . / ο] ὃν δὲ 
ιν εχου ἀναλίσκειν εις Την τρυηραρχιαν” επέιο} ε 

ΔΝ 2» ων 

εἰς Κύπρον ἀφίκοιτο, λύσεσθαι ἀποδοὺς εἴκοσι μνᾶς' 
πολλῶν γὰρ ἀγάθῶν καὶ ἄλλων χρημάτων εὐπορήσειν 

96 διὰ τὸ σύμβολον ἐν πάση τῇ ἠπείρῳ. ᾿Αριστοφάνης 
, 9 , Ν Αα ΄ ὃ ΄ ο’ 5 υ 

Ι16οΤοΟιΝυΟ» ακουων μεν τανυτα Δήμου, έομενου εμον, 

/ 2 3 Ν ΄ ΄ Ν ων ιά µέλλων δ᾽ ἄζειν τὸ χρυσίον, τέτταρας δὲ μνᾶς τόκον 
λήψεσθαι, οὐκ ἔφη εἶναι, ἀλλ ὤμνυε καὶ προσδεδα- 

νεισθαι τοῖς ξένοις ἄλλοθεν, ἐπειδὴ ἠδιστ᾽ ἂν ἀνθρώ- 
5» 5 Ἆ 3 ω) Ἆ ΄ ΔΝ ΄ 

πων αγειν τε εὐθὺς ἐκεινο τὸ σύμβολον και χαρίσασθαι 

εἲ τὰς ναῦς ὃ 21. --- ὑποθήσει 

κτλ.: :ἴωο ἰεχί Ίετε ἶ5 ἁοιρίί] 

(5εε ΟΠ. Νοίε), Ὀαΐϊ {ο ρτοροςί- 
ποτ οἱ Όειιὰς ορετίαἰΏΙγ ας {]αί 

ΑγδίορΏαπθος οαη ΏΠη κφἰχίθεῃ 

πη]ηας {ο Πεὶρ Ἠϊπι Πί ου Ἠὶς {π]- 

{6Π16, αηά {ακο {πε οἳρ ας 56οΙ{γ. 

Τ]ῃο οἩετ οἵ 250 9η ἴμα 5Πογί Ίοαη 

ἵνας α ἴεππριης οης (πε οτάΙπατγ 

ταίο πας 1200 το 150, ρε απηπαπ]). 

---εἷς την τριηραρχίαν: 566 ΟἨΏ εἷς 

τὰς γαῦς ὅ 21 (Β).-- πολλῶν γὰρ 

ἴΏο (τεεκ ἆοες ποί 

{γεαί α γάρ οἶαιδε α5 {Π111Υ δα Ροταῖ- 
παΐς6, πεηος ἰπα Ιπα. ἀῑδο. σοαϊτίθς5 

ἴἩε Ἱππη. οοηθίτιοίίοη {Το εὖπο- 

εὐπορήσειν : 

ρήσειν. Φεθοη δ 12. 

26. ἀκούων, δεοµένου: ορ. ΟἩ 

ὄντα, ἡκουσῶν 8 23. -- εἶναι : 
3 ο) 8 α -- ἐξεῖναι. ---καὶ προσδεδανεῖσθαι : 

Ἡε Ἠαά ποί ΟΠΙΥ 5ρεΏί αἱ οἱ Π]ς 

ΟΨΏ ΠΙΟΠΘΥ, Ὀαί ᾖαᾶ αὖτο ὀο0χ- 

γοτυεά. Έου ἴμε μι]άάΙε 5εε ΗΠΑ. 

δ16. 7: «(. 1245: ὮἙῬ. σο6. ΟΡ. 

ἐδανείσατο 12. δο.-- τοῖς Κξένοις: 

{6 πιεγοεηαγίθ5 πιεη{ΙοΏθά ἵπ ὃ 21. 

---ἀνθρώπων: ρατί. σεπ. υη{ ᾖδι- 
στα, ΗΑ. 756, Τες Ὦ: (. το88: 
ῬΒ. 355. 1: (αΙ. 5ο7 ᾱ. ϱρ. µόνος 

ἀνθρώπων 24.9. ἤδιστα, τεξηίοτοεάἆ 

Ὦγ ἀνθρώπων (5εε Ι.. ἅ 3. ἄνθρω- 

πος 3 Ὦ) απά {ο]οπφεά ὉὈΥ εὐθύς 
{Φία110γ, απιρῃΏαξίζες ἴπε εαβεί- 

Ώεςσς ΥΨΙΙἩΠ ἩπΠΙοα Απςίορμαποας 

που]ᾷ Ἠανε αοοθρίεά ἴπα οΠεί. --- 

ἂν ἄγειν καὶ Χαρίσασθαι: 07 συ 

ζε 1/ζ7105έ {ήεΩςΊγε (Ίιε 5αἱἀ) {ε 

συο/ι {ία ᾖαυε {αζέη ἐλαί 

φόε214γ τή 1 αμα αᾳοε αοπε 

15 ἔε Ιᾳωογ. Ἐοῖ ἴἶιο οοσαςδίοπα 

ἀςδε οἱ ἴπε ΙπΠη. Ιπ Ἰπα. ἀἱςδο. ενεη 

ἵη α 5αὈοταϊπαίε οἶα]δο 5εο ΗΑ.. 

Ο474: (α. 1524: Ῥ.ότιη.: αΜΤ. 

7ος. Τηϊς ἶ5 {πε οµπἱγ ἱηδίαπος 

οΓ{πε οοΏςίτασίῖοη ἶπ Τ,γδίας. Τε 

ἀῑτεςί ἔοτπι οι] Ῥε ἤδιστ ἂν 
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ε ω ὰ 3 / ς λ ο » 5 Ν 3 ον / 

οτ ἡμῖν ἃ ἐδεόμεθα. ὡς δὲ ταῦτ’ ἐστὶν ἀληθηῆ, μάρτυρας 

τόόὑμῖν παρέξοµαι. 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

4 λ / 3 ΄ 2 3 ή Οτι μὲν τοίνυν οὐ κατέλιπεν Αριστοφάνης ἀργύριον 
οὐδὲ χρυσίον, ῥάδιον γνῶναι ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ 

µεμαρτυρηµένων: χαλκώματα δὲ σύμμεικτα οὐ πολλὰ 
3 3 Ν Ἆ ϱ/ ()»ὸ ε / Ν 2 3 / 17ο ἐκέκτητο, ἀλλὰ καὶ ὀ6θ᾽ εἰστία τοὺς παρ Εύὐαγόρου 

πρεσβεύοντας, αἰτησάμενος ἐχρήσατο. ἃ δὲ κατέλι- 

πεν, ἀναγνώσεται ὑμῖν. 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΑΛΚΩΜΑΤΩΝ 

9 Ἄσως ἐνίοις ὑμῶν, ὢ ἄνδρες δικασταί, δοκεῖ ὀλίγα 

εἶναι: ἀλλ᾽ «ἐκεῖνο ἐνθυμεῖσθε, ὅτι πρὶν τὴν ναυμαχίαν 

ἦγον τε . . . καὶ ἐχαρισάμην (1 Ι Ἱπορμες {πε ροῖηί οἱ νΙεν οἱ ἴἶε 
παά ἴΏε ΙΠΟΠΕΥ) 7205έ ϱἶααζν πυοτ{ά 

{ {αᾖε {λὲ 56εἸ(71ν συ 11ε αμῶ 

ο γοΙι {με Γασο. ΤΈοι ἴμὶδ Τατε 

Ίδε οἱ ἴπε αογῖςδί Ιπά1ο. 1ῃ αΏ ππτεα| 

αροᾶοςὶς Ρε]οηρ]πρ {ο πια ΠΠΠῃΕ- 

ἀῑαίε]γ βαίατο 5εε 12. 34 (ΤΙ. Νοίε. 

Ῥιΐ αποίπετ εχρἰαπαΏοὮ ἶ5 ῥρος- 

οἷρίε; Ιΐ 1παΥ Ῥε ἰλαί {πε ἐπειδή 
οἶαιςα ἶ5 Ιποοτροταίεά Ιπίο ἴπα 

Ἰπά. ἀῑδο. οΠΙΥ 5ο {ΑΓ ας ἴο ΤΠΤΓΟΝ 

5 νετος Ιπίο {με ΙΠπΠη., οἴπεί- 

π]δε Ἰεανίησ {με εχρτεςδίοη ας 1 

πΝου]ά Όε α{ίετεά Ὀγ {πε 1407, 
ποί ὮΥ {πε ογχρήαῖ «φεαζεγ; ἴλε 

ΠΚΙΤΑΙΟΓ Ἰνοι]ά 5αΥ ἠδιστ ἂν ἡγέ 
τε . . . καὶ ἐχαρίσατο 7205 σαν 
᾿συομζα ᾖε Άανε εαγγ1εά ἐ{ᾖαί «δς1/7- 

24 το ᾖὔμ αι ασε ἄοηε 145 {ῤὲ 

7ανογ. τω 5αρροτί οἳ ἴΏε 5εεοπά 

εχρἰαπαίίοη 5 ἴπο ἐκεῖνο (1ο 

πατταίοτ); ορ. οἳ ἠκκλησιάζετε 
12.73. Έοί αηαἱοθοις 6.5ες οἱ 1- 

οοπιρ]είο ἱποογροταίίοη οἱ 5υροτά. 

οἶαιδες ἵπ 1Ππά. ἀῑδο. 5εε αΜΤ. 

674 2, 3. 
2]. σύμμεικτα: 5ε6 Ι,. ἅ 5. 

σύμμικτα; ἴπε δρεµ]ηςρ οἱ ἴΊε ἰεχί 
ἶς αδίαθ]ΗςΏεά ὮΥ ἱηδοηρίοης. --- 

αἰτησάμενος: Ορ. ἠτημένους 24. 12. 

---ἀναγνώσεται: οὲ. ὃ γραμματεύς, 
ίσο το, 

28. ὀλίγα: 2.6. ἴοο 5πια]] {ο Ῥε 

{ΓιΙ6. --- πρίν νικῆσαι: πρίν 
ΨΤἩ Ἱπβη. ενεη {Πποιρθῃ ἴμε ρέῖη- 

οἴραί οἶααδε ἵ5 περαίνο. “Αη 

ἱηβπ]έίνο ν{Ὦ πρίν 5οιπείηες ε- 

Ρεπάς οἩ α πηερα(ίνε εἶαιδε, Ἡετε 
ἃ Ππίίε πηοοά πιὶσΏί Ὦε αΠονγεάᾶ, 

Ῥοσαιςα ἴμε {Θπιροτα] τεἰαίοη ἷ6 
611] 5ο Ρτοπιϊπαπί ας {ο ἀείεγπι]πε 
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τςνικῆσαι Ἰόνωνα, ᾿Αριστοφάνει γῆ μὲν οὐκ ἦν ἀλλ ἢ 

χωρίδιον μικρὸν Ῥαμνοῦντι. 

99 ἐπ Εὐβουλίδου ἄρχοντος. 

ΛΥΣΙΟΥ 

» Ἀ 

3 ΄ : 2 ς ΄ ἐγένετο ὃ ἡ ναυμαχία 
5. λ / ἐν οὖν τέταρσιν ἢ πέντε 

ἔτεσι, πρότερον μὴ ὑπαρχούσης οὐσίας, χαλεπόν, ὦ 

ἄνδρες δικασταί, τραγῳδοῖς τε δὶς χορηγῆσαι, ὑπὲρ 
Αα Ν Αα Ν Ἱ 9 Αα 

τθο αὐτοῦ τε καὶ τοῦ πατρός, καὶ τρία έτη συνεχῶς τριη- 
ῥραρχῆσαι, εἰσφοράς τε πολλὰς εἰσενηνοχέναι, οἰκίαν 

ο - 3 / 
τε πεντήκοντα μνῶν πρίασθαι, γῆς τε πλέον ἢ τριακό- 
σια πλέθρα κτήσασθαι: ἔτι δὲ πρὸς τούτοις οἴεσθε 

{Πε οοηδί{ασίοη,) (άΜΤ. 628, ορ. 

627.---ναυµαχίαν: ἴπο Ὀαϊίί]α οἱ 

Οπίάας, 394 Β.0.-- ἀλλ ἤ: ἐελεεβί. 

Ῥαμνοῦντι: α {τε Ιοσα"να, ΗΑ. 

7538: (.1ΙΟ7: ΕΒ. 325853: (α]. 527 4. 

Εμαπιπας ας αηπ Αἰο ἀἆειπε ΟΠ 

ἴῃε οαςί οοᾶδί, ποτίῃ οἱ ΜαταίΏοη. 

20. τέτταρσιν: ᾖἨῬείνεει ᾖ{ἴε 

Ῥαΐ]αε οἱ Οπ]άα5 (394) απά ἴπε πιῖς- 

5ἵοη {ο Ογρτις, 5εε Τπίτος. Ρ. 161 

Ν. Ι.--- πρότερον μὴ ὑπαρχούσης 

οὐσίας: ο οοτ1136 ἐᾖαΐ (μή) {ε Λαᾶ 
0 2Υοβο7έγ αἱ {ε δερ72141. Ὀεε 

ΟΠ ὑπάρχει 12. 23. ἘΟΙ µή5εε ΟἨ 
µήτε 12. 6δ (Α).---τραγφδοῖς: 5ε6 

οἩ 24. Ο.---Χορηγῆσαι: {πε 5υπι5 

ορεΏηί Ιπ {Πς απά ἴωο οίλεΓ 5ε(- 

ν]σοες αἴθ σΊνεῃ Ιῃ ὃ 42.--- πατρός: 

{Πε {αΐΠετ Ρεῖης αὈδεπί οη ραβ]ίο 

5ρ/νἰζθ. --- συνεχῶς: ΡΥ Ι4Ν αΠΥ 
οπς Η{ΗΙΤΡΥ {ε]] αροπ ἃ οἱ ήσεη ποί 

οΠίεποαί {Παη ενετΥ οίΏεί γεας; {πε 

{ΓΙΘΓΑΤΟΏΥ (αξ ἀΏΥ ταῖε Ἰπ' ἴμε 

πιά α]α οἱ {Πε {ουτίΏ οδΏ{ΙΙΥ), πο” 

οὔεηει ἵπαητ οπε Τατ ἵπ ἴΏτοε 

(Ίδας. 7. 39). Εαΐ ραβο-ςρίπίοά 

οἰάτεης δοπιείίπιθς νοἱαπίεεΓεά {οΥ 

οοπῄποςς 5ετνἰοῬ (5ο ἴμε 5ρεαἰΚεΓ 

οἱ ΧΧΙ δαγς ἴΠαί Ὦε 5εγύεά αἂ5 

{Πιεγατος {οί α Ῥρειοά οἱ 5ενεη 

γ6ατς (21. 2)). --- τριηραρχῆσαι: 

ποίε {πο «οοπιρ]εχίνε) αοτςί Ίπ.' 

επὶς ἀεβπ]ίο απά ΦΙΠΙΠΙΑΤΥ δἰαίε- 

πηθηί οἱ α «οοπῃππεά αοῖ 

5ε6 ΟΠ ᾠκησε 12. 4.---οἰκίαν: ἴἶλαί 

ἴΠε Ἠοιςε οἱ α παν τεραίεά {ο 

ρε τίοὮ ας οτί οΠΙΥ φοοο ἶ5 ἆηΏ- 

οἴποι ΙπαΙσαοη οἳ {πο 5ΙπιρΗοΙίΥ 

οἳ Πίο Ἰπ Αίπεης (5εο οὗ 32. 

23) απᾶ οἱ ἴπο στεαῖ ρυτοβαδίης 

ῬούεΓ οἱ ΠΙΟΠ6ΕΥ {Πείςα. --- γῆς: ἴπε 

Ιαπά οοςί (ἵΏ τοαπά παπιΌοεις) 2509 

πηίηαε (5 42, απ απά Ώουςε οοδί 

έπποτε ἴΠαΏ 5 1.) -- 30ο πι]ηαε --). 

ΚεοΚκοπῖης {με ρ]είμτοη ἃ5 -- «087 

ΠεΚκί. (ΝΙδςεπ), πε Ἠανε 65 α0Γε5 

αἱ αρουί Φ7Το αΏ αοἴτθ. Τηῆϊς 5 

ἴπ6 οΠΏΙΥγ ρα5βασε ἵπ (τεεκ αιίλος5 

ΦΏΙΕΗ, Ὦ} σΊν]ης Ῥοῖ] ἴπε οοπ{εηῖ5 

απά {ο Ρρτῖος οἱ α ρίθσε οἱ ]απά, 

επαβ]ος ας {ο τεοκοη ἹἸαπά ναἶαο. 

Α5 πο Ἰςπο πεϊίπει {πο 5Ιαίῖοη 
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80 χρῆναι ἐπιπλα πολλὰ καταλελοιπέναι; 

192 

ἀλλ᾽ οὐὸδ οἱ 
/ ΄ ὃ ) Ὡω 3 / 3 λ 

το πάλαι πλούσιοι δοκοῦντες εἶναι ἄξια λόγου ἔχοιεν ἂν 
ῃ ο » λ » τὰ 9ο 9 , 
ἐξενεγκεῖν ἐνίοτε γαρ οὐκ εστιν, οὐὸ ἐάν τις πάνυ 
9 ρα , Α. ἁ , 3 Ν Δ 

ἐπιθυμῃ, πρίασθαι τοιαῦτα ἃ κτησαµένῳ εἰς τὸν λοιπὸν 

81 χρόνον ἡδονὴν ἂν παρέχοι. ἀλλὰ τόδε σκοπεῖτε. τῶν 
» ο 9 , Ν , 9 ϱ / 

ἄλλων, ὅσων ἐδημεύσατε τὰ χρήματα, οὐχ ὅπως σκεύη 

τοο ἀπέδοσθε, ἀλλὰ καὶ αἱ θύραι ἀπὸ τῶν οἰκημάτων ἀφηρ- 

πάσθησαν: ἡμεῖς δὲ ἤδη δεδηµευµένων καὶ ἐξζεληλυ- 

θυίας τῆς ἐμῆς ἀδελφῆς φύλακα κατεστήσαµεν ἐν τῇ 

ἐρήμῃ οἰκίᾳ, ἵνα µήτε θυρώματα μήτε ἀγγεῖα μήτε 

ἄλλο μηδὲν ἀπόλοιτο. ἔπιπλα δὲ ἀπεφαίνετο πλεῖν ἢ 

8 χυλίων δραχμῶν, ὅσα οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐλάβετε. πρὸς 
Ν Ν ’ 9 ον 

ιο δὲ τούτοις καὶ πρότερον πρὸς τους συνδίκους καὶ νῦν 

ΏΟΙ ἴπε παίιτε οἱ {Π5 Ιαμά, ονεΏ 

επ]5 Ἱη(ογπιαίοη ἶ5 οἱ Η{ε πνοτίῃ. 

---«καταλελοιπέναι: {οί {πε ἴεηςε 

ορ. ΟΠ ἀπειλήφασιν ὃ 24. 
8ο. ἄξια λόγου: ο. ἔπιπλα. --- 

ἐξενεγκεῖν: ἴο {2οὔσε, ἐπᾖζ, α5 

ενίἰάεποε οἱ ἹνεΒΙ{Π. --- ἐνίοτε γάρ 

κτλ.: «ενεη οἱά απά πΥεαΙ{ίΏΥ {απιῖ- 

Ηε5 ατα ποί 4175 αΡ]ε ἴο ΠΏά 1η 

μα πιατκοί Ρροιδοπαὶ οἵπαπιεπί5 

απά Ἰουςδο {πτηϊσηίπσς (αἱ Ἱπ- 

οἶαάεά 1Π ἔπιπλα) ἴλαί οοιγτεδροπά 
ση {ΠαΙγ ΙηθαΏς5 απά (Πεῖτ {αδίες.᾽ 

31. οὐχ ὅπως (-- οὐκ ἐρῶ ὅπως) 
210ΐ ἴο οφέαα οἵ γοἱ/΄ εις 

ζ4ε ᾖ111ε, ---εσε 1ε αθογς 

(σα ὄεεΏ ο{γ{ῤφεα 7γο7 {ᾖε 00/15, 

Ξ- 107 ο/10Υ αλα γοἱ/ 11οἵ εἰ {πε Ι1- 

24314 (ἰλαί Πανίησ Ῥεευ τειπονεά 
Ῥείοτα γουτ οΏῄοετς οου]ά 5εἶζε 18), 

ΙΝΡΙΑ5 ---τ 

κτλ. : 

μέ εωε {ᾖε οἴοο» ζαα δε οέ{ῤφεα 

02 {εγο015. ἩἨΠΑ. 1915 α; {α. 

15ο4. (η πείο ἴπε ῥᾶβδαφε ἶ5 πιδ- 

ἰταης]αίεά αἴτετ ἘεϊςΚκε). --- δεδη- 

µευμένων: ὁ6. τῶν χρημάτων Ποῖη 
τὰ χρήματα 8ΡΟΥ8. --- ἀπεφαίνετο; 
1.6. ΝΠεη πο οῇΊσοθί5 πιαάα {Ππεῖγ 

ἸηνεπίοτΥ. --- πλεῖν: {Ο0ἵπι, 586 ΟοἨ 

32. 20.--- Χιλίων δραχμῶν : 4 ΠΙΓΙΠΕΙ 

Ἰηά]σαίίοη οἱ {πο ςἰπιρ]οϊίγ οἱ Πίο 

απά ἴιο ΠΠ ραγομασίης ΡοπεΓ οἳ 

ΙΠΟΠ6Υ. --- οὐδενός: {ΟΙ ἴμε σ.5ε οΡ. 

η ὑμῶν 12. 49 απ ἧς 12. δ3. 
32. πρότερον: ἵηπ ἴπο Ργε]πι]- 

ΠαΥΥ σίερς οἳ ἴ16 ϱ856.--- συνδί- 

κους: 566 0η Ι6. 7. Νε οοπο]αάα 

ἴΠαί {εΠῖ5 οχ(γαοΓαἰπατΥ οΟΙΩΙΩΙΒΦΙΟΠ 

«Ἠαά Όδευα οοπίΙπιιδά α{ίθί ἴμο Ἱπῃι- 

πηθάϊαΐε οσσαδἰοΏ {ΟΙ 15 αρροϊπί- 

πηθηΐ ας ραςδί, απᾶ ἴπαί Ἱῖ ΠΟΥ 



194 ΛΥΣΙΟΥ 

2/έλ / ὃ α 9 9 8 . ων. 9 θ ’ 
εσες ομεν πιστιν ονναυ» ἠτις εστι μεγιστγ) τοις αν ρω 

οὲ 4 ο 3 , , 3 

ποις, μγ9θεν έχει των Αριστοφάνους χρηματων, εΝο- 

φείλεσθαι δὲ τὴν προῖκα τῆς ἀδελφῆς καὶ τὰς ἑπτὰ 
Φα ἁ ή ο α Αα 

ο μνᾶς, ἃς ὤχετο λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ. 
Αα λ ΑΦ Ὁ 3 

ὃ πῶς ἂν οὖν εἷεν ἄνθρωποι ἀθλιώτεροι, ἢ εἰ τὰ. σφέτερ᾽ 
9 Α 9 , Α 3 ’ ιά 

αυτων ἀπολωλεκότες δοκοῖεν τακεινων εχει; ὃ δὲ 
πάντων δεινότατον, τὴν ἀδελφὴν ὑποδέξασθαι παιδία 
4 ς / 8 ω / νὰ 9 Ἆ » 

ἔχόυσαν πολλά, καὶ ταῦτα τρέφειν, μηὸ αὖτους έχον- 

Φέρε πρὸς θεῶν ᾿Ολυμπίων' οὕτω γὰρ σκοπεῖτε, ὦ 

λαά ]ατ]ςάϊοξοη Ίπ 6.565 οἱ οοΠ/15- 
οαοι η σεηεταΙ. ΤῆΠε ρτε[πι]- 

Ώ8ΤΥ Ὠθατίηςσ αηΏά ἴπε ΡρΓεδΙάεποΥ 

αἲ ἴπα (πα υοοι]ά ταςί πΙ ἴῃμοςε 

συνδικοι (5ε9 ΑΡΡ. δ 9). λε Επά 
ΏΟ πιεη{Ιοη οἱ 51ος α Ῥοατά αἴἴεΓ 

Επῖς ἀαῖᾳ. --- πίστιν: ὮΥ ἴπε πιοσί 
5ΟΙΕΠΊΏ οα{Π. «ΟΡ. 12. 10Ο, 32. 11. 

----ἐνοφείλεσθαν: 126545 ἄὖ α εἶαῖγή 

(αροΏπ ἴΏε οοπβςοαίεά Ρτορετίγ). 

Τηε ἀοΝτΥ γα5 ηενεί ]οοκεά ἀροηΏ 

5 ἴπε αὐφο]αίε Ῥτορετίγ οἱ ἴε 

Παςραπά, Ὀαΐϊ α5 Πε]ά ἵπ ἵταςί {0ἵΓ 

{με νψία; Ιέ οοα]ά ποί {πετείοτε 

δε οοπββοαίεά 1 το Ώαδραπαά5 

αδίαίε; ορ. ΟΠ καὶ τοὺς παῖδας 12. 
36, απά 566 (αατάπει απά Πενοη», 

Φσγεε «ππάζΦΙΙΙΣ165, ῬΡ. 55ο Ἡ.--- 
ἑπτὰ μνᾶς: Ίπα ΊοαἩ πιοποπεά 

1 ὃ 22. 

33. ἐκείνων: Αιτιδίορηαηπες απά 

ηϊς {αίπετ. Τ{ᾶς 5ρεαἷετ ἀποοι- 

5οἱοιΙ5ΙΥ Ῥα556ς ΠΟΠ {πε ΤΥρο- 

{Ώείῖσα] οᾶ5ε (ἄνθρωποι) ἵο Πἱ8 

δέ 3ὰ ε ο) ν  Ὁ ζλ ϱ 
ροότας µηθέν, ἐὰν ὑμεῖς τὰ Οντ ἀφέλησθε. 

ωλ 

ΟΝΠ.---ὃ.. . δεινότατον: ἴΏθ ο0η- 
σίγιιοίΙοηΏ 6, ὃ δὲ πάντων δεινό- 
τατον (ἐστίν) | (τοῦτ ἔστιν) | 
ὑποδέξασθαι καὶ τρέφειν. Α 5ἵπι- 
ρίει αοχρτθεβδίοη 5 ἴμαί οἱ Ρ]αἱ0”5 

4βοζοσγ 4Ι Ὁ καὶ δὴ τὸ µέγιστον 
Ι (τοῦτ᾽ ἔστιν) | ἐξετάζοντα διά- 
γειν; 155 οἶο5δεο ἶ5 {Πε οεοππεςεῖΙοη 

ΦΏεΓε {Πε τε]αΊνε ρίοσθάες α εἶαιδε 

ψή(Ὦ α ΒπΙΐ{ο νετΏ, αφ ἵπ 32. 24 ὃ 
δὲ πάντων δεινότατον (ἐστίν), ὦ 
ἄνδρες δικασταί' οὗτος γὰρ... 
λελόγισται. 3ο ἵη 19. 25. (ϱρ. 
ἩΑ. τοοο α.-- παιδία πολλά: ἆ 

οί οἵ δε εᾖαζεμ 5 5οιπείΏῖηΡ 

οἱ 4π εχασσεταίοη {ΟΙ {πε παιδάρια 
τρία οἱ δ ο.---μηδέ: 568 ΟΏ μήτε 

12. 68 (Β). 
34. πρὸς θεῶν Ολυμπίων: ἴα 

οη]γ {οτπι οἱ οαδ{Ώ αδεᾶ ὈΥ 1585, 
απά (]ς οπ]γ Ίετε απά ἵπ ὃ 54, απἀ 

ἵπ {πε 6ατηεςί οἱοδίπς αρΡρεαΙ ἴο {πε 

Ίάτγ ἵηπ 13. 05. ΤΠ5 ανοϊάαηςε 

οἱ ἐπε «οίηπποῦ οαΐΏς οί ενεΓγ-άαγ 
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ἄνδρες δικασταί. 

105 

Ε΄) ϱ ο] » 9 ΄ ω) 

ει τις υΌμων ετυχε δοὺς Τιμοθέῳ τῷ 

Κόνωνος τὴν θυγατέρα ἢ τὴν ἀδελφήν, καὶ ἐκείνου 
» / Δ 3 ὃ αᾳ / 5 10 
ἀποδημήσαντος καὶ ἐν διαβολῃ γενοµμένου ἐδημεύθη 

οτο ἡ οὐσία, καὶ μὴ ἐγένετο τῇ πόλει πραθέντων ἁπάντων 
τέτταρα τάλαντα ἀργυρίου, διὰ τοῦτο ἠξιοῦτε ἂν τοὺς 
κηδεστὰς τοὺς ἐκείνου καὶ τοὺς προσήκοντας ἀπολέ- 

φ δν κ / ο δό α . σθαι, ὅτι οὐδὲ πολλοστὸν µέρος τῆς δόξης τῆς παρ 
ε Σι νι / 2 λ Ν ο , 

8ὔ ὑμῖν ἐφάνη τὰ χρήματα; Ἁἀλλα μὴν τουτὀ γε πάντες 
.. / Δ κά / οὲ 

οι ἐπίστασθε Κόνωνα μὲν ἄρχοντα, Νικόφημον δὲ ποι- 
- ϱ α ΄ 

οὔντα ὁ τι ἐκεινος προστᾶττοι. τῶν οὖν ὠφελειῶν 
3 Ν 

Κόνωνα εἰκὸς πολλοστὸν µέρος ἄλλῳ τινὶ µεταδιδόναι, 
ο 2 3 ν ό ’ 6 ΄ ὥστ᾽ εἰ οἴονται πολλὰ γενέσθαι Νικοφήμῳ, ὁμολογή- 

αἈ ὃν ων ω. ο ιό 

4θσειαν ἂν τὰ Κόνωνος εἶναι πλεῖν ἢ δεκαπλάσια. 
» 
ετιυ 

λ / δολ , , φ » 9 λ 
220 δὲ φαίνονται οὐδὲν πωποτέ διενεχθέντες, ωστ εικος και 

Ἱπηραδδίοπεςα 5ρεεςῃ 15 α5 Πίῆπς {ο 

[πο οαἶπῃ απᾶ 5ἴπιρ]ε 5ίγ]ε οἱ Τ,γδίας 
α5 6 ἰπεῖγ οοπβδίαηῖ ἀδα {ο ἴπε 
νεπεπιεηί 5ίγ]ο οἳ ΓΠειποδίμεηες. 

---γάρ: {οἵ08, 566 οἨη ὃ 12 (0) (2). 

---Πιμοθέῳ τῷ Κόνωνος: (ΟΠοη Ὠαά 

ἀῑεά ἵπ ΟΥρτας ποί ἶοηπςσ Ὀείοτε 

1Πΐ6.. ΈῬθδοαας5α οἱ Πῖ5 5οτνίοες ἴο 

ἴπε Ἰΐπο οἱ Ροϊδία, απά ]αΐεΓ ἴο 

Ένασοτας οἱ (ΥΡρτας5, Ώε Παά Όεεῃ 

Ρεμενεά {ο Ὦε εποιπιοιδΙΥ τ1ςῃ. 

Ηϊ5 5οη, ΤΠμποίπεςς, γα πουν 

αἰτεαάγ ψε]] ΚπονΏ ἵπ ἴπε οἵίγ, 
αίλοιςσΏ Τε ἅαῑά ποί επίεί ΠροΏ 

ης ϱα{6εΙ οἱ ρολεσαὶ ]εαάσει5αΙρ 

υπ]. 6016 γεαΙ5 Ιαΐ6ί. --- τέτταρα 

τάλαντα: Φ6 εοπο]αάε {λαί {Πε 5α]ς 

οἳ Απἰδίορμαπες Ρτοροτίγ Ἰαά 

γΙε]άεά αΌοιί ΕΠ]5 5Η1ῃ {ο {πε δίαΐα. 

---ἀπολέσθαι: Πηαηοῖα] «τηῖη Ἰς 5ο 

Ίη ὃ 45. ----ὅτι οὐδὲ πολλοστόν κτλ. : 

ὀειαἸίσε Αὲς ῥΖοβεΥΣγ τυῶς 7ο ἴο 

δε 0ί εωεῃ {ᾖῇε ο7αὐ[εοί ῥαί ο 

συᾗαωί Ύο01/ αα «Ἱῤβοκεα. πολλο- 

στὸν µέρος τῆς δόξης ἶ5 ρετίεοῖ]γ 
Ἰπ{ε]]σίρ[ε, 1 Ι655 Ιοσΐσαί {λατ {πε 

ειϊνα]επί εχρτεδδίοη ἵπ ὃ 340 πολ- 
λοστὸν µέρος ἣν τὰ χρήματα ὧν 

ὑμεῖς προσεδοκᾶτε. 
35. τοῦτο: {ἴπε µῥραγιοῖϊρία] 

Ῥηταςες σίαπά Ἱπ αρροδίᾷοη ΥΠ 

τοῦτο, ΔΏ ΙΏΟΟΙΠΙΠΟΏ οοηδίγασίΙοη. 

οες ΟΕΕ. Νοίε. Ορ. Χεη. 4/παῦ. 

7.2. 4 ἔχαιρε ταῦτα ἀκούων διαφθει- 

ρὀμενον τὸ στράτευμα. --- τῶν ὠφε- 
λειῶν: ἵί 5 α5δεαπιοά ἂ5 α Πιαίίεί 

οἳ οοµΓ5δε εἶλαί ἴπε οΠΊοείς Ὑδίε 

εητ]οΏίης {Πεπηδε]νες, εε Ρ. 164. 



τού 

λ Αα ή ω 

περὶ τῶν χρημάτων ταὐτὰ γνῶναυ, 
τῷ ὑεῖ ἑκάτερον καταλιπειν, τὰ δὲ 
3 ὰ λ / λ ςν 2 
εχειν' ὖν γαρ Ἱόνωνι µεν υος εν 

ΛΥΣΙΟΥ 

ἱκανὰ μὲν ἐνθάδε 
κά ] ς ω) 

ἄλλα παρ αυτοίς 
, λ ΄ 

Κύὐπρῳ καὶ γυνη, 

Νικοφήμῳ δὲ γυνὴ καὶ θυγάτηρ, ἡγοῦντο δὲ καὶ τὰ 
» ο” «ες ο . Ὡ α ὁ Ν . 9 θάδ 

ρο5 ΕΚει οµοιως σφίσιν ειναι σα ωστπερ και τα ενυαοεέ. 

.. Αλ. / 3 Α ϱ ΔΝ 2 κ , 

8 πρὸς δὲ τούτοις ἐνθυμεῖσθε ὃτι καὶ εἰ τις μὴ κτησά- 
µενος ἀλλὰ παρὰ τοῦ πατρὸς παραλαβὼν τοῖς παισὶ . 

΄ ϱ) 3 / Ὁ ς ων 6 ά ’ 

διένειµεν, οὐκ ἐλάχιστα ἂν αὑτῷ ὑπέλιπε' βούλονται 
ΔΝ / ε ἑ ω ’ ’ 2» / 

γαρ παγτες υπο των παίδων θεραπεύεσθαι εχοντέες χΧρη 

ἄλλον ἢ ἐκείνων δεῖσθαι ἆ ῦ ο µατα μᾶλλον ἢ ἐκείνων θεῖσθαι ἀποροῦντες. 
ν. , ὦ δ , λ α η βέ ο. ἃ . 

υν τοινυν ει οηµενυσαιτε τα του ἰίμοσεου. ο μη 

/ 3 / / / 3 . 3 αν / 

γένοιτο, εἰ µή τι μέλλει µέγα ἀγαθὸν ἔσεσθαι τῇ πόλει 

---, ἐλάττω δὲ ἐξ αὐτῶν λάβοιτ' ἢ ἃ ἐκ τῶν ᾿Αριστοφάνους 
ο Ὁ Φ Χ 3 ά 

γεγένηται, τούτου ἕνεκα ἂν ἠξιοῦτε τοὺς ἀναγκαίους 

36. ταὐτὰ γνῶναι: ἴπῖς 6οοπι- 

ΊηΟΏ ΤεδοΠι{Ποη Ἰ οἱ ζοποπ απά ἸΝ]- 

οορβεπιας ἶ5 οχρ]αϊπεά ΡΥ {πε ΙωΠῃ. 

οἶαιςες, ἱκανὰ μὲν . 
πεῖν | τὰ δὲ ἄλλα παρ᾽ αὗτοῖς ἔχειν. 
---ἐνθάδε... παρ αὑτοῖς: αἲ Αί]ιεης 

εν η Ὄὗρτας.-- καὶ τὰ ἐκεῖ... 

ὥσπερ καί: 5εεοηπ ὃ 2(Α). 

έενεη α 

{αίΏει νο Ποιά αποθεςί{αἰ Ρρτοροτίγ, 

αηΏά {[Ππετείοτο τερατάεά 1 αξ Ιπ 
{ταςί {οί Πῖς ομἰάτεη, υου]ά ποῖ, 

ηας Πε Ῥ6ει 1π ΝΙοορΏεπιας5)ς5 ρίαο8Ε, 

Ἠαναο {ατπεά ΟΝΕΓ ἴΏε Ιατσεί ρατί 

ἵΏ Πὶ5 οὗΏ Π{είίης {ο Πΐ5 5οη: 56111 

ε5ς οὖς ΦΝΠο Παά αοααῖτεά Πὶς 

Ῥτοροατίγ ὮΥὗ Πῖς οἵὗῃπ εβοτί5, α5 

ΝΙοόρΏειηις Πα. ΈΤΠε {αοί. ἴεγε- 

{οτο, μαι ΗἩτ]ε οἳ Νιοορποεπιας5 

.. καταλι- 

37. καὶ εἴ τις κτλ.: 

ΡτοροΓίγ πας {ομπά ἵπ Απςσίορίια- 
πες)ς εδίαίο Πιγηΐσηςες πο στοιπᾶ 

{οΓ 5αβδρίοίοπ.. ΌΠ καὶ εἰ 588 ΟἨ 
16. 2.--- µή:566 0η µήτετ12. 68 (Ἑ). 
---“θεραπεύεσθαι : 4 50η Ἡποςε {αἴπεί 

ς{1]] Ίςαερς ἴ]ια ῥτορετίγ 1η Ὠ]5 ΟΥΥΏ 

οοπίτοὶ ΥΠ] ργεςδαπιαΏΙΥ ὃο πιοδί 
αἰίεηΏνο {ο Πϊπι. 

38. εἰ µή τι κτλ. : .ὲ. ππ]6ςς {πο 

ΡραρΗο σοοά 5Ώα11 τεαΙ]τε 1έ, αξ ριΠ- 
ἱδηηθηί {ΟΥ 5ΟΠ16 ΟΙ1Π16 ΟἨ Πῖ5 ραΓί. 

ΤΗ9 5εππιεηί 5 αι]ίε Ἱπ Κεερίης 

ὉΙ(Ἡ {πε ἀείετεηοςἙ ἨΠ]ςοὮ απ ΑίΠε- 

ηἶαη Ῥ]εαάςί Ἱπ οουτί γου]ά 5ου 

{ονατά ἴ]1ε 5πρίεπηε Ἰηΐίειοςί5 απά 

ση] οἱ ιο «ονετεῖση Ῥθορίθ.--- 

ἂν ἠξιοῦτε: ἴἶαο ο.δαο ΠΠίοἩἈ τνας 

(ποιςσΠί οἵ αἲ Πτδί α5 5ΙρροξαΡ]ε 
(εἰ δηµεύσαιτε, λάβοιτε) 15, α5 ἴπε 
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λ 3 / Ν 4 3 ϱ) ῳ 3 ΄ 

θθτοὺς ἐκεινου τὰ σφέτερ αὐτῶν ἀπολέσαι : 

107 

ἀλλ οὐκ 
» ο , ε ν ’ η 

ο46εἶκός, ὦ ἄνδρες δικασταί' ὁ γὰρ Ἱζόνωνος θάνατος 

καὶ αἱ διαθῆκαι, ἃς διέθετο ἐν Κύπρῳ, σαφῶς ἐδήλω- 

σαν ὅτι πολλοστὸν µέρος ἦν τὰ χρήματα ὧν ὑμεῖς 

προσεδοκᾶτε' τῇ μὲν γὰρ ᾿Αθηνᾷ καθιέρωσεν εἰς 

οοἀναθήματα καὶ τῷ ᾿Απόλλωνι εἰς Δελφοὺς πεντακισ- 

40χιλίους στατῆρας' τῷ δὲ ἀδελφιδῷ τῷ ἑαυτοῦ, ὃς 
ο, 4 9 ω Ν΄. 9 / / Δ 3 : ΄ κ 

ἐφύλαττεν αὐτῳ καὶ ἐταμίευε πάντα τα ἐν Κύὐπρῳ. ἔδω- 

κεν ὡς µυρίας ὁδραχµάς, τῷ δὲ ἀδελφῷ τρία τάλαντα: 
ΔΝ οὲ λ ον ς , / ε / 

τὰ δὲ λοιπὰ τῷ ὑεῖὶ κατέλιπε, τάλαντα ἑπτακαίδεκα. 
2 Ν ΄ , ΝΔ ” ’ 

οι τούτων δὲ κεφάλαιον γύγνεται περι τετταράκοντα τᾶ- 
Ν λ .ν./ 9 ων ϱ ὃ ’ θ Α 

και ουοενι οιον τε εἶιπειν οτι οιυηρπασύη ὮἨ 
ς Ρ] ὃ ΄ 3 ’ 5 ὰ Ἆ 32 ων / Ἀ ὡς οὗ δικαίως ἀπεφάνθη: αὐτὸς γὰρ ἐν τῇ νόσῳω ὢν 
εὖ φρονῶν διέθετο. ζαίΐ µοι κάλει τούτων μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΥΡΗΕΣ 

δεηίεηος Ῥτοοεθάς, ἰτεαίαά ας Ιπι- 
Ροββίρ]ε (ἂν ἠξιοῦτε, ἴπε “οοη- 
ἵΤΑΣΥ {ο {4ος οοηςδίταο(ίοη). 

340. εἶκός: οὐ. 

ἀξιοῦν. ---εἶς: 566 ΟΠ εἰς τὰς ναῦς 

ὁ 2Ι (Α).-- ἀναθήματα: νοῖϊνε 

οβετίησς {ο Αίπεπα, ΡίοραΡΙΥ ἴο 
ρε Ρρίασεά οἩ {πα Αοτορο!5. («οΠοἨ 

μαὰ αἰτεαάγ ἀεάϊίσαίοά α σο]άεπ 

ΟΓΟΝΏ 1Π ΠΙΕΠΙΟΤΥ οἱ {πε Ῥαΐέε ος 

Οπ]άα5, Ὀδαιίπο {πο Ἱπδοηήρίοῃ 

Κόνων ἀπὸ τῆς ναυμαχίας τῆς πρὸς 
Λακεδαιμονίους (Ώεπι. 22. 72). 

4ο. τῶ ὑεῖ: Τιπιοίμεις. λιαί 

Ρτονϊδίοη ας πιαάο {ΟΙ ἴπε 5οη 

οἱ {πε ϱυρτίαη νο (5 36). 1 Πε 
ας 51] Ἠνίης, ἆοες ποῖ αβΡεαΓ. 

ς ων) Αα 9 Ἀ 

ύμας τουτ ἂν 

Τϊπιοίμεις ας αἰτεαάν Ὀερίηπίησ 
το δεί 4Ώ εχαπιρ]ἰα οἳ στεαίεί 11χ- 

41γ ἴῃμαηπ ἴπαί οἱ ἴπε οἰάεί σεπεία- 
Ποπ. ΑπΠδίορμαηες 1Π {πε θαέις 

(485 Β. ο.) 5ρεακς οἱ Πὶ5 ποιςε α5 

ἃ πύργος (ν. 199). 
41. ἐν τῇ 

ἱπιροτίαπί {οτ οἱ Κπον]εάσε οἱ 

0οποπ’5 ἁἆθαίῃ (ορ. διέθετο ἐν 

Κύπρῳ ὃ 39), {ος ΠΟΙΗ α βίαἴεπιεπί 

οἱ Ιδοοταίες (ἐπὶ θανάτῳ συλλα- 
βεῖν 4. 154) Νε 5Ποι]ά ΠΑΙΙΤΑΙΙΥ, 

ἐποισΗ ποῖ πεοθβδδασ1γ, Ιπίετ ἴπαί 

0οποπ ας ραί {ο ἀθεαίιπ ὮΥ πα 

Ρεγς]αΠς. --- εὖ φρονῶν: α {εορΏηῖσα] 

ἴετπι {η Ας Ιανη, οοιτεδροπάἶπρ {ο 
πο ΕΠσΗς5η «Ρείηπς ο{δουπς πη]πς.") 

νόσῳ . . . διέθετο: 



108 ΛΥΣΙΟΥ 

0 Αλλὰ μὴν ὁστισοῦν, ὢ ἄνδρες δικασταί, πρὶν ἀμφό- 
ρποτερα ὃδῆλα γενέσθαι, πολλοστὸν µέρος τὰ Νικοφήμου 

α / ό ., νι ω 3 ιό 

τῶν Κόνωνος χρημάτων Φήθη ἂν εἶναι. ᾿Αριστοφάνης 
τοίνυν γῆν μὲν καὶ οἰκίαν ἐκτήσατο πλειν ἢ πέντε 

ταλάντων, κατεχορήγησε δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς 
πεντακἰσχιλίας δραχµάς, τριηραρχῶν δὲ ἀνήλωσεν 

48 ὀγδοήκοντα μνᾶς. 
2ο οὐκ ἔλαττον μνῶν τετταράκοντα. 

λίας πλοῦν ἀνήλωσεν ἑκατὸν μνᾶς. 

9 / Χ 6 Ν 9 ΄ 

εἰσενήνεκται δὲ ὑπὲρ ἀμφοτέρων 
ΔΝ Ν 

εἰς δὲ τὸν ἐπὶ Σικε- 
3 ΔΝ Ν 9 ο 

εἰς δὲ τὸν ἀπόστο- 
Φα / ο ε , ων 0 Ν δ 3 ω) 

λον τῶν τριήρων, οτε οἱ Κύπριοι ἠλύον καὶ έθδοτε αὐτοις 
λ / Φ Ἆ ὼ ῳ Ν ’ λ 

τὰς δέκα ναῦς, καὶ τῶν πελταστῶν τὴν µίσθωσιν καὶ 

αθοτῶν ὅπλων τὴν ὠνὴν παρέσχε τρισµυρίας δραχµάς. 

καὶ τούτων κεφάλαιον πάντων γίγνεται μικροῦ λείπον- 

42. Τηε {οΠονήηπς ἀεία]]ς αἴε 
να]ααβ]ε α5 οΠοψίηρ 5οιηείμίπς ος 
ἴπε οοδί οἱ ραβ]ο 5ετνίσες τεη- 

ἀετεά, ρατ{]γ νο]απίαΠ]γ,αΏά ΡαΓ{ΙΥ 

αηπάει οοπρι]δίοη, ΡΥ {πε ΥεαΙ1Υ 

Αἰπεπίαης. Ττε {αεί Ώανε Ῥθεῃ 
πιοίε ῬΠεΠγ δίαίεά ἵη ὃ 20.--- 
ᾠήθη ἄν: 5εε ΟΠ ἄν ἠξίωσε δὃ 11.--- 
γῆν, οἰκίαν: 5εε ΟἨΏ ὃ 20.--- κατε- 

χορήγησε: {ΟΙ {οΐ08 Οἱ κατα- 5ε8 
ΤΙ, ἅ 5. 5.Ὁ. κατά, Ε, ΝΙ; Ώετε γ{Π- 

ουί αΏΥ ἀἱδρατασίης 56Ώ5δαε. Ορ. 

Εησ]ηςη έτδε πρ. Ορ. κατεχρή- 
σατο ὃ 22.--- πεντακισχιλίας δραχ- 

μάς: ἵηῃ Ἠὶς {πο 5οτνῖοθ» αδ οἵο- 

ταρα5. Έοι {11 ἀοδοῃριοη οί 

ἴπεδε ἁμβες 5εε Ηαίσ]Ι, «1έᾳᾳρ 77ε- 
αἴγε (2 αᾱ.), ϱ. 73 Π.: ερ. (απ]ιοχ, 

Ρ. 62. --- ὀγδοήκοντα μνᾶς: ἴλπί5 

Ία5 {0ἵ α ρετοᾶᾷ οἱ ἴητεε γεαϊς5 

(6 29) -- 265 πιπας α Υεατ. Τῆε 

ἀε[εηάαπί ἵπ ΧΧΙ τεοκοης Ες 

εχρεηάΙίμτε {ΟΙ 56νεηΏ }γεαί5 αν 

ἰγΙετατοὮ αἲ 6 τ. -- 36ο Π]Π86, 4Ώ 

ανείαςο οἱ σ1ῇ πηηαε α 7εας, αροιί 

ἵν]οε {πε 5ηπῃ ϱΊνεη 1Ώ ΟΙ ρᾷδδασε. 

Ίλ7ε ΠΙαΥ τεαδοπαΡἰγ αδδιπιε ἴπαί 

οί 5ΡρεαΚεί Ίά5 συντριήραρχος, 
Ῥεατίης ΟΠΙΥ ΠαΙ οἱ {πε εχρεΏςε. 
Ῥοτ ἴπε 5ἰπι]]αγ οα5ε οἱ Ὀϊοσ]ίοῃ, 

ΤΠ αΏ εχρεπάίατε οί 24 πηῖπας, 

5ες 32. 26, απά ποῖθ ΟΠ 32. 24. 

43. εἰσενήνεκται: Ἱἵπ ὃ 29 ἴῃε 

οοσαδΙΟΠ5 Τε 5ροΚκεΏ Οἱ ἃ5 εἶσφο- 

ρὰς πολλάς. ΈΤοἵ ἴ]ιε εἶσφορά 568 
οη 12. 20.-- εἰ: 568 ΟἨΠ εἰς τὰς 
γαῦς δ 21 (Β).--- ἐπὶ Σικελίας: 596 

ὃ ΤΟ.--- τῶν τριήρων: 5εε ὃ 21 Π. 

--“λείποντος: ἹΠπρειςοπα]; {οί {πε 

ΡεΓςοπα] οοηδίτας.5εε 32.24 απά 27. 
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’ ’ 

44 τος πεντεκαίδεκα τάλαντα. 

το 

ο Ἀ 3 ’ ων 

ώστε οὐκ ἂν εἰκότως ἡμᾶς 
Μ] [ό 9 Ν ω. / ω) ε ΄ 

αἰτιάσαισθε, ἐπεὶ τῶν ἹΚόνωνος, τῶν ὁμολογουμένων δι- 
ν] Α ΄ 

καίως ἀποφανθῆναι ὑπ αὐτοῦ ἐκείνου, πολλαπλασίων 

--«πεντεκαίδεκα τάλαντα: οἱ ἴλα 

τς {. εχρεηάεά ἵη ἴπε Ηνε ΟΙ 5ΙΧ 

γεα{5 ἵη αμεςΏοῃ, πε 8ρεαΚεί ας 
τευκοπεά 5 {. {οί Ώοιδε απά ]απά, 

απά 1ο. {ΟΙ {πε ναποςς ρβ]ο 56ἵ- 

νίσεςδ; οἱ εδ 51πι 26 Τ. ν85 {0ἵ 

οἵάΐπατγ Π{ατσ]ες οἱ α τοι οἰσεῃ 

(δεινίοο α5 εποίαςθα5 αΏς ἴΓΙΕΓΑΓΟὮ) 
απἀἆ {οι ἀῑτοοι ναί ἴαχες --- 4Ώ 

Άνετασε οἱ α ΗΕίο Ίε5ς ἴΠμαη Πα] 

α ἴα]επί α Ύεατ. Α 5] ποτε 

Ἱπροτίαπί 5ουίος οἱ ΙΠποτπιαΠοῃ 

α5 {ο ἴπε ραρ]ο δεινίεες οἱ τίοὮ 

Αἰλεπίαη οἰίζεης 5 {πε αεοουπί 

πΏ]ςἩ 1,γδίας οἰνες]η ΧΧΙ (55 1--5) 

οἱ {μα Ραρ]ο εκχρεπάἰίπτος οἱ Πΐ5 

οἱεπέ {οι ἴπο Πτδί 5ενεα γθαίς 

α{ίετ Ἡς αἰίαϊποά Ὠΐ5 πια]οτ]{γ; {πα 
Ἱίεης ατε ἃ5 {οἱοι/ς :---- 

15ἱ γεαί., 
Οποίασις ({ταρὶς εποτής) 3990 ᾱΓ. 
ΟἩρτασας (πιεπ)ς οποτις) 2900 

σἆ γεατ. 
ΟΠοίαρας (Ῥγιιμ]ο) . δοο 
ΟΠοίασιας (Πε) εποσας) δοοο 

3ᾱ γεαί. 
ΟΠοίασις (ογο]ο εἶοτας) 39ο 
7η γεατ. 

(γπιπαδίατο] 1200 
6ποίαρας (Ώους) οοας) 150Ο- 
Ττίετατςῃ, 7 Υεαῖς . 61. 
Ἅλ/αι ἴαχ : 3000 
Ίλ]ατ {αχ 4οοο 

Τοΐῖαἱ ϱ ἴ. 280ο-- ἆγ. 

ος δοκούντων πλεῖν ἢ τρίτον µέρος φαίνεται τὰ ᾿Αριστοφά- 

Της σἶνες απ ανείαθε οοπίτίρι- 
Ώοη οἱ αΌοιί 11 {. α γεατ. ῬΒαΐ 
ἴμεςε γεαίς Υ/οΓς ἴπε Ηπα] γεατς οἱ 

[πε Ρε]οροηππηθδίαη Ίλ/ατ, ΨΏεη ραβ- 
Πο Ῥιτάεης Ίετο οχἰταοτάΙπατ]γ 

Ώεανγ ; {Πο 581ΠεΕ Π]αΠ σἶνες 5ΙΩΞ116ΙΓ 

51ης {ΟοΙΓ ἴηΠε πια ΙπιπιεάΙαἴεΙ]γ 

[οονίης. ἩΜοτεονετ, {πε 5Ρεα]κοί 

«αγ5 ἴΠαί ἴο Ια1ν που]ά ανα τΤ6- 

αα]τεᾶ οἱ ΠΠ Ίεςς {Παπ οπε {ουγίΠ 

επ αππουπί. Ὀπίοτίαπαίεϊγ νε 

Ώανε πηοαϊίπες Ἱπ {Π]5 δε ΠΟΙ ἵη 

ἴπαί οἳ Απζίορβαπες αΏΥ Κπογη- 

εάσε οἱ ἴπε ἰοία] Ρτορετίγ οἵ 

ἵποοπο {ΟΠ Πίο ἴπεςδε οοΠῖτ- 

Ῥμδοηις Ίθίο Παάθ, 5ο {Παί νε 

πανα πο 5α{Ποϊοπί Ὀαδίς {οί οΟΠ]- 

Ρ81Ι5ΟΏ Η{Ὦ ΠπιοάξεΓίη Ώπιες. λα 

]αοἷς {πε 5αππθ ἁαία ἵπ ἴΏο οσα 

οἳ ἴπο «ρεακεύς [αίμετ, ποςε 
«οινῖοςς οἱ {πὶς ΚΙπά απιοαπίθᾷ {ο 

9 {. 2000 ἆτ. ἵΏ α ρετιοᾶ οἱ ΠΠΥ 

γεαΙ5 (8 5ο). Με Κπου ἴπαί αἲ 

Πὶς ἆθαίΏ {Ώα εδἰαίαε απιουπίθά ἴο 

Ῥοδίνδεη {ους απά Πνε {α]εηῖς (5εε 
οη ἃ 9), Ὀαΐ ἴπε 5οΏ 5αγς ἰλαί Ώε 

Ιείτ ἐκ πολλῶν ὀλίγα, 5ο {λαί ννε 

σαηΏ {0ΓΠ1 ΠΟ 5αΐο εδπηαίε οἱ ἴπε 
{αἴπετ'ς Ῥγορετίγ οἵ 1Π6οπηε ἁπτῖηπς 

{πε γθατς οἱ Π5 αοΏνε Π{6. 

44. τρίτον µέρος: (οπου) η] 

δΏούνεκὶ 4ο {. (8 49) 1 ἴ]ε 5ρεβΚκεΓ 



27Ο ἀπολέσθαι ἀθίκως. 
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Ν ς 3 

νους. καὶ οὗ προσλογιζὀµεθα ὅσα αὐτὸς ἐν Κύπρω έσχε 
/ κά 3 πλ 1 ῳ) ΔΝ ΔΝ /: Νικόφημος, οὔσης αὐτῷ ἐκεῖ γυναικὸς καὶ θυγατρός. 

2 Αα ο 3 

Εηὼ μὲν οὖν οὐκ ἀξιῶ, ὢ ἄνδρες δικασταί, οὕτω 

πολλὰ καὶ μεγάλα τεκμήρια παρασχοµένους ἡμᾶς 

ἀκήκοα γὰρ ἔγωγε καὶ τοῦ πατρὸς 
ΔΝ . 9 α 

καὶ ἄλλων πρεσβυτέρων. ὅτι οὐ νῦν µόνον ἀλλὰ καὶ 

ἐν τῷ ἔ 0 ὖ λλῶν ἐψεύσθ ης οὐσί ω ἐέμπροσῦεν χρόνῳ πολλών ἐψεύσθητε τῆς οὐσίας, 
Λ - 9 α 

οἳ ζῶντες μὲν πλουτειν ἐδόκουν, ἀποθανόντες δὲ πολὺ 
Ν ΔΝ / λ « ή 3 / 

46παρα ΤΗΝ δόξαν Την υμετεραν ἐφάνησαν. 
» 

αντικα 

Ἴ , 9 ἐζ / ” 5. λ Ἀ ὰ «ε 8 
οὖ Ισχομάχῳ, έως έζη, πάντες ᾧοντο εἶναι πλειν ἢ ἐβὸο- 

- ρ ς 5 3 5 , 3 . Ν 9 
µήκοντα τάλαντα, ὡς ἐγὼ ἀκούω' ἐνειμάσθην δὲ τὼ 

ξε αν 9 Ν ΄ / ς / 5 / 

νει οὐδὲ δέκα τάλαντα εκατερος ἀποθανόντος. 

πας αοοοαΏί{εᾶ {ο αὈοιί 15 {. οἱ {με 
Ῥτορετίγ οἱ ΝΙοορπεπια5 απἆ Ατὶς- 

{ορμαπες. ---ἔσχε: Αέβδέ (ποῖ Ἱπ- 

στεςδῖνο, ϱό{). 

45. ἐγὼ µέν: ορ. οἩἳ ἐμὲ μέν, 
12. δ.---οὐκ ἀξιῶ: π ἀξιῶ απά 

αΏ Ἱἱηβηϊῆναο {ας ποραίίνε (οὐ) 

σἰᾳηάς Ο{ἱ6ΠΕΓ ΙΙ ἀξιῶ ἴπαη 

(μή) ο πε Ἱπῃη]ῖνο. ---- ἀπολέ- 
σθαι: 5ε6 ΟΠ ὃ 34. --- ἀκήκοα: 

556 οὗἡ δὲ 14 απά 1ο. --- ἑψε- 
σθητε: ΄ εωρ]τῖσα] Ἰ αογὶςί, 5ε8 ΟΠ 

ἠσθόμην 16. 2ο. --- οὐσίας : 6356 
ΗΑ. Τ48δ: (. 1117: Β. 3602. 1 

(1. σοο α. --- πολὺ παρὰ τὴν δόξαν : 

ἴπε Ρῄταςε ςίαπᾶς ας Ριθεςϊσαίε οἱ 

ἐφάνησαν, ἴλε Ἱπάεβπϊίε ραγβοῖρ]ε 
(ὄντες οἵ οὐσίαν ἔχοντες) Ρεΐπς 
οπηε{θά. ΕΤοἵ {1ε 5αππε ΡΏταςε οΡ. 

16. 1. 

46. αὐτίκα: ο επα/2ΙΕ: 5ο 

᾿κἀγαθός. 

Στε- 

ἵπ ὃ 63. 9εε 1,. ἅ 9. 5.ο. ΠΠ.--- 

ἼἸσχομάχῳ: Χεπορ]οῃ 1η Πῖς Οεεο- 

2102765 Ρτεδεηπίς Ι5ομοπιασεμας ας 

ἴπε Ἰάεαὶ σεπ/{]ειπαἩ, οΙίσεῃ, απα 

Ώ]αΠ Οἱ αΠαϊτς, απᾶ ραίς Ιπίο Ες 

πηος{Ώ α ἀεία]]εᾶ 5ἰαίειηεπί οἱ ἴπε 

Ρτϊποῖριες απά Παδϊί5 Ὀγ νΏ]ο] Ίο 

μας αἰίαϊπεά ἴ]ε Ώηαίπθ Οἱ καλὸς 
Ῥιΐ Αίπεπαεις (12. 

537 ϱ) οἷίες α ίαϊεπιεπί οἱ ἩΗ εἴα- 

ο]άες Ῥοπίίσις ἴΠαί Ι5οΏοπιασΏιας 

Ἰοδί 5 Ῥτορετίγ αἲ ἴπε Παπάς οἱ 

α οοαιρἰε οἳ ραταθίίες. Τι που] 

αρρθαι, ἴΠετείοτε, ἴπαί ἴπε ἸΙαΐαοί 

Π{ε οἱ 15οιοιπασμας αῑά ποῖ 1α5ΗΥ 

Χαπορλοπ5 Ρρίαΐ5ε. -- πλεῖν: {ΟΙ 

ἴπα {ΟΓΠ 588 ΟἨ 32. 29. --- ἑβδομή- 

κοντα τάλαντα: {ΟΥ {πε αππουΏέ οί 

60ΟΙΠΠ6 ΑίΠεπίαη {ογάαιηπθς 5ε86 ΟἨ 

32. 23.---ὑε: ἴλῖς ἴοτπι οἱ ἴ]ε 

ΠΟΠΙ. αμα] 5 εδἰαρ]δΏεά ὮΥ Αἴῑις 
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φάνῳ δὲ τῷ Θάλλου ἐλέγετο εἶναι πλειν ἢ πεντήκοντα 
5 θ κ δ᾽ ε 5 5, Ν ο ὃ 

τάλαντα, αποθανόντος ἡ οὐσία ἐφάνη περὶ ένδεκα 
ε , / 5 α Φ 
ο τοινυν” Νικίου οικος προσεδοκᾶτο ειναι 

9 νά Ἀ ἐ λ / Ν , Δ ΔΝ 

οι οὐκ έλαττον ἢ εκατον ταλάντων, καὶ τούτων τὰ πολλα 
4 ὃ ͵ Ν / δὲ ϱ 5 3 4 3 ΄ κ. 
ένθον ικήρατος ὃε ὀτ ἀπέύνῃσκεν, ἀργύριον µεν 
Ἀ / οὰ 5 κά / δέ 2 λ 
ἢ χρυσίον οὐδ αὐτὸς έφη καταλείπειν οὐθδέν, ἄλλα 

λ 9 ΄ ἁ / ω 6 9 ή 9 

την ουσιαν ην κατέλιπε τῳ νει, ου πλείονος ἀξία 
3 λ Ὁ ’ Δ δέ ιό 

δ9 ἐστὶν ἢ τεττάρων καὶ δέκα ταλάντων. 
ν » ν 
επειτ οιομµαιυ 

ε ν »ο ϱ 2 / / αλ / 2» 86 ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι Αλκιβιάδης τέτταρα ἢ πέντε ἐτη 

ἱηςοηρίίοἨς.--- Ῥτεφάνῳ: οἴπετν]δε 

ππΚπονη {ο 18. --- περὶ ἔνδεκα τά- 

λαντα: ἴπθ Ρῃταςδε ἴακες {πε ρίαςε 

οἱ α Ῥτεάϊσαίε ποπιπανε γη] 

ἐφάνη.. Α ἴπα]αί Ρῄταξδο ΠΙΔΥ Ὦὰ 
ἀδεά ἆς οαρ]εοί, αδ ΙΠ 13. ὃ εἶ 

κατασκαφείη τῶν τειχῶν τῶν µα- 

κρῶν ἐπὶ δέκα στάδια ἑκατέρου 4 
οἵ {ᾖε [ος πυαζᾖς ἆ ὅραεε οἵ Σε 

οἵσαζα εαεᾖ ο δε οἴεοίγογεη. 

47. τοίνυν: {ο0Ι08, 5εε ΟΏ 16. 7 

(Ώ).--- Νικίου: {πε «οπςεινα!ίῖνε 

φἰαίεδπιαη απά σεπεΓα], Νο 1εά 
ἴπε Ἱ]]-{αιεά ϱἱοἰ]Ιαπ εχρεάϊΠοηῃ, 

αηπά ννα5 οαρίατεά απά ριαῖ {ο ἀθαί] 

ΡΥ ιο ὈγίασδαΏς. Αίπεηαεις5 

(ΝΙ. 272 ϱ) οαἷ]5 Πΐπι ὁ τῶν Ἑλλή- 
γων ζάπλουτος ἸΝικίας. Ῥ]πίατοὮ 

οαγς οἱ Πϊπι (Λας, 111) Πιαῖ 

«Τε γνοη ἴἩε ρεορ]ε ΒΥ Πἱ5 5ενίοες 

α5 οΏοίασας αηΏά σΥπιπαδἰατεΏ απά 

οίπεΓ 511οἩὮ απωρ{οις εχρεπαἹίατος, 

οαγραδδίησ ἵηπ ΠρεταΠίγ απά παΏΙΠ- 

σοθηΏσθ αἱ] {Ώα Πιεη Οἱ {οΓΠΠΘΓ Ώ1ης6ς. 

α5 Υε]Ι α5 Ὠὶ5 ο/η οοΠΙΘΙΩΡΟΓΑΥΙ65.”’ 

---ἔνδον : ἀδεά, ας ἵπ ὃ 22,0 «τεαᾶν 

ΠΙΟΠΕΥ.᾽ 1π ἀἰςιποίίοη {Τοίη 1ο8115. 

τ6Ἑ| οδίαΐθ, εἰς.---- Νυκήρατος: οἱ ΝΝ|- 

οεΓαία5, {πε 5ου οἱ Ν]Ιοίας, [,Υδίας 

σαγς ἴἶιαί, αΙ(ποιρ]Ώ Η]κο Πῖς {αΐλετ 

αΏ ατὶςίοσταῖ, Ἶε ἵνας τεοοςη]ζεά ἂ5 

ἄαπσετοις {ο ἴπε ρατίγ ἴλαί ονεί- 

ἴωτανν {πα ἆθΙΠΟΟΤΑΟΥ., απά ας ριαῖ 

ίο ἁἆαεαῖῃ Ὦν {πο ΤΠΙτίγ. --- τὴν 

οὐσίαν ἥν: “Ιηνειςσε αἰταοβίοη 

6 πηοδί ΟΟΙΠΠΠΙΟΏ ΨΠεη {πε απίε- 

οδάεηπὲ ποι]ά Ὄαὰ ποπι. ΟΓ αοοϊς., 

Ιεαδί οοπιποα ππεη 1 γου]ά Ῥε 

αι. Ορ. Χεη. 46. 4. 1. 6 ἀνεῖ- 

λεν αὐτῷ ὁ ᾿Απόλλων θεοῖς οἷς 
ἔδει θύειν (θεοῖς {οἵ θεούς). ἨΔ. 

1003: {(α. 1035: ἙΒ. 484. 2: (αἱ. 

ότ3ο. 

5ο. Ῥοτ ἴμο αἁεδᾶοη οἱ {με 

σεηιῖπεπεσς απᾶ ροφδίᾷοι οἱ {Πί5 
Ραίαρταρᾳ, 5εε ΟΤΙ. Νοΐίο.--- Αλκι- 

βιάδης: Αἱοϊριαάες ἵνας Ῥαπίδμεά 

η 415. απά Ἠ]5 Ρτορετίγ Μας οοἩ- 

Πσραίεά. ΟΠ Ες τείήτη Το Τμ οἵ{γ 

ΙΏ 495 (5εο (,τοη. ΑΡΡ.), ἴμε 5ί8ΐε 

σανε Ἠίπι Ιαπά ἴο τεΙπιΌατςσα Ἠ1Πη 

{οἵ ἴἃε οοπβςσαίεᾷ Ρτορετίγ (Ίδος. 
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3 α 93 , 9 ω ν λ ὃ 
ἐφεξῆς ἐστρατήγει ἐπικρατῶν καὶ νενικηκὼς Δακεθαι- 

µονίους, καὶ διπλάσια ἐκείνῳ ἠξίουν αἱ πόλεις διδόναι 
λ Ἅλλ Ν ϱ 9 » ι 3) 

ή α ω τινι των στρατηγών» ωοστ Φογντο ειναι τινες 

9 Α ω ”λ ε Ν , 

ο αὐτῷ πλειν ἢ ἐκατὸν τάλαντα. ὁ ο) ἀποθανὼν ἐδήλω- 
φ 5 3 αν ω ων 9 / λ 3 / 

σεν ὅτι οὐκ ἀληθή ταῦτα ἦν' ἐλάττω γὰρ οὐσίαν 
ο) λ Ἀ λ α / 

κατέλιπε τοῖς παισὶν ἢ αὐτὸς παρὰ τῶν ἐπιτροπευσάγ- 

48θτων παρέλαβεν. 
ς ε ’ ο 

Καλλίας τοίνυν ὁ Ἱἱππονίκου, οτε 2 

νεωστὶ ἐτεθνήκει ὁ πατήρ, πλεῖστα τῶν Ἑλλήνων ἐδό- 

16. 46). Ὅροη {ια τενειδαἰ οἱ 

οθη/]ιπεηπί {ονατά Ὠίπι α[ει ἴλπε 
ἀἰδαςσίει αἲ Νο, Πο σΠΠάΓειν 

{ο Πΐ5 Ρροββεδδίοη5 οἩη {πο Τητα- 

οἶαῃπ ΟΠοθίβδοηθδθ, ἈΠ6τθ Ἡς {6- 

πηαϊπεὰά Π] αἴετ ΑεσοξροίαΙῃ]. 

Ἡςε ἴΊπεη {οοκ τείπιφε {Ποπ {πε 

ορατίαη Ῥούψες ΜΕ {ιο 5αίταρ 

Ῥματπαθαζας. Τῆε ΤΠΙΓίγ ραςδεά 

α ἆαοταε οἱ οχῖ]ε ασαϊηςί πι απά 

φεΙζεὰά Πὶς Ιαπά ἵπ Αίῑσα. Αί ίιε 

5α1η6 {ἶπῃθ {Πε Ροτσίαης Ἡθτθ Ρεί- 

ουαες, ρειΊαρς ἵπ ρατί ὃν ἴλε 

ΤΗΙτίγ, {ο ριαί Ἠάπα {ο ἀεαίπ. Ἠ]5 
5οη τείπτπεά {ποπ εχ]]ε αἴει ἴπε 

ἀεροξιάοτ οί {πε ΤΗΩΙτίγ, απ αἱ- 

(επιρίθά {ο τεσονετ ἴπε Ἰαπά {λαί 

{ευ Ἱαά σεϊζεά; ἵω ἴπῖς Ἡοε νγας 

πΏςησσεςς{αἱ (Ίδος. 16. 46). ΤΠε 

οἰαῖπη {ο {εῃῖς Ἰαπᾶ, {οσείπει ἹνΙ{Ἡ 

ἴΠο ροδςεςδίοης ἵπ {16 (πδίφςοηεςθ, 

ΡτοβαΡ!]γ πιαάε αρ {μα ἹπΏετ]ίαπος 
ταίετταά {ο ἵω Τ1ε {θχί. ---- τέταρα 

ἢ πέντε: Ἰη ἴ1θ ΦΙΙΩΙΠΕΥ Οἱ 411 Ί]ια 

ππΘη Οἱ {Πε Ποεί αἲ Φ4Π105, Τε[αδίησ 
{ο 56{νε {Ώε Εοιτ ἨΠιπάτεά, εἰεοίεά 

Αἱοϊρίαάες σφεηΏεταἰ; Ἡε πας ἵπ 

Ροῦνετ {Ποπ ἐλαί πο πε] α{ίΕΥ 

ἴηο ὉὈαί]ο οἱ Νοὔάαπι (497).--- 
διδόναι: ΟΠ ἴηΏεςε οοηραίοης 

ἴο οοπιπαπάθίς οἱ Πεείς, 5εε [ῃ- 

{οὰ. Ρ. 163 Ε.--- τινες: ΡΟ5Ι110Η, 568 

οη ἡμῖν 12. 33.-- παισίν: Α]εῖ- 

Ρίαάςες 1είί {νο Ιοφ]πιαίε ο άταη, 

Α 50Π ἁαπά α ἀαιρΠΏίετ. ---- τῶν ἐπι- 

τροπευσάντων: τοῦ δὲ ᾽Αλκιβιάδου 

Περικλῆς καὶ Αρίφρων οἳ Ἐανθίπ- 
που, προσήκοντες (εἰαί{ωες) κατὰ 
γένος, ἐπετρόπευον (Ρ]α. «1ᾳ- 
ὀίαας», 1). 

48δ. Καλλίας ὁ Ἱππονίκου: ἴηΏθ 

{ομπάαίίοπ οἱ ἴμα {οτίαπε οἱ 1Πῖς 

{απιους {απιῖ]γ ἶ5 5αἷά {ο Ώανε Ῥεεπ 

Ἰαίά Ὦγ α Ἠϊρροπίοις, α Πίοπά οἱ 

Φ0ἶοῦ, ἩΠο, Ἱεατηῖησ ΠΟΠ Φ9010Ώ 
οί Πῖς Ρίαη ἴο τεΠενε ἀερίοις Ι{1ι- 

οι ἀϊδίατρίησ Ἰαπά Εῑῑας, Πας{]γ 
Ῥοττοπεά Ίατσε 5115 Οἱ ΠΙΟΠΕΥ 
αηΏά Ἰηνεδίεά Ίη Ἰαπά (Ῥ]πϊατεῇ, 

Φούσοη, ΧΝ). Ἠϊῖς περΏεν, (-αἷ- 
Ιας ἴπα Πτοί, ἵ/ας {απποις {ΟΓ Πὶς 

πιθα]ίΠ, Ὠϊ5δ Παίτεᾶ οἱ ἴπε Ρι8ί- 

οἰταί]άαε, απά Πὶς ]ανὶση εχρεπά]- 

ἴάτες (ἨΠετοά. 6. 121). (α[μαςὶς 
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- ν ϱ ὃ . ή 2 

ο κει κεκτῆσθαι, καὶ ὥς φασι, διακοσίων ταλάντων ἐτι- 
Δ ε -. ε / λ λ α 

µήσατο τὰ αὑτοῦ ὁ πάππος, τὸ δὲ τούτου νῦν τίμημα 
οὐδὲ ὁυοἳτν ταλάντοιν ἐστι. Κλεοφῶντα δὲ πάντες ἴστε, 
ϱ Χ » / Ν ΑΑ / ά Ἆ 

ὅτι πολλὰ ἔτη διεχείρισε τὰ τῆς πόλεως πάντα καὶ 
Α. ’ ΔΝ 3 ών) 3 ων ο ῤ 3 

προσεδοκᾶτο πάνυ πολλὰ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἔχειν ἀἄπο- 
4οο(ανόντος δ αὐτοῦ οὐδαμοῦ δῆλα τὰ χρήματα, ἀλλὰ 

ν΄ ε , ν. ς , » 4 , 
και οι προσΊηκοντες και οι κήδεσταϊἰ, παρ οις κατέλιπεν 

3 ς 4 / / 3 4θαν, ὁμολογουμένως πένητές εἰσυ. 

5οη, Ηἱρροπίοιξ {πα 5εοοπά, ἰ5 

ααἷά {ο ηανε αἀάεά ἴο Π5 Ἰηπειίεά 

Νεα] ἰμαο ἵτεαξατε οἱ α Ρεϊδίαη 

σεηοΓα], ΨΠ]οὮ Πα Ῥεει 1ε{[ῖ Ἱπ Π]5 
Παπάς ῬΥυ αη Ετείίαη (Αίμεῃπ. 

ΧΙΙ. 537). ἨῖΙδ 5ος, (α]]ας {πε 

«εοοπά, ἴπε πάππος οἳ ΟΙ ῥρ855ασε, 
ας τεριίεά {ο ο {πο τίοΏεςί 

ΑἰΠπαηίαπ οἱ Πϊ5 πιο. ἨΗιρροπί- 

ος {πε {ΠΙτά ΙπΏετίέεά {πίς πεα]{1. 

Ἠοε ῑαὰ 6οο 5ἶανες Ιεί οαί ἵπ {πε 

πη]ηςς; Ἠθ σανε 5 ἁαασηΏίαετ, οἩ 

Πεί ππαγήαςε ἴο Α]οϊρίαάες, ἴπε 
ἀπΏεατά-οί ἀοιτγ οἱ ἵεηπ ἰα]εηίς. 
Ἠϊς 5οη, ἴΠὲ (αἱῆαςοἳ οἳς Τοχί, 

ΠπαΙγ ἀἱδδιραίες {πε {αποῖ]γ νγεα]{Ἡ. 
Πε αΠεείεά {πο πε Ἱεατηίης, απά 

πε ανα ἵπ Ρἰαϊτο Αγοίαρυγας 

(νΙ .) α Ἠαποτοις ἀθεεοπΠρβοηι 

οἱ Πῖς Ἠομςε, Ιη[εσίοά ὮΥ {ογεῖσπ 
«ορΏϊσίς. Πῖ5 Ιανὶδη εκρεηά]- 

ἴητες προη Παΐίθτοτς απά Ῥρτος- 

Πίπίος σ{1] {ατίιογ Ἱυαδίοά Ἠ]5 
ΡΓΟΡΕΤίΥ, αηπά ο ἁῑεά ἵπ αοίσαἱ 

ψαπί (Αίλεπ. ᾖ.0.).--- τοίνυν : {οτοε 
αξ ἵηπ ὃ 47.--- ἐτιμήσατο. τίµηµα: 

ἴΠε {εομηϊσαἰ ἔδτπως {οί σα /αζζο 

/ 8 λ 
φΦαινόμεθα οὖν καὶ 

ἵῃ οοπηθοίίοΏ ΨΙἩΠ α5θεςδιηεηί ο{ 

ἴαχε5. ΕΒιπί Πετε {Πεγ ατε α5εά οἱ 

ἴιε ταα] να]ας οἱ ἴπε ΡρΓορεσίγ, ποῖ 

οἳ {πε «α59θ6ς5εά να]ααΏοπ.. (Ίπ 

ἀείετπήπ]ηρ ἴμε ίαχ---αἲ ]εαδί αἴτετ 
376 ---α οετίαϊη {ταοίίοη οἱ {πε τοααί 

ναιιαοη ἵνας ἴακοη ας ἴπε {αᾱδ- 

56556 ναιιαίῖοη, απά ἴηπο ἴαχ 

]ενιεά αροη {ἶλαί.) ---Ελεοφῶντα: 

α ἱγρῖοαι ἀαεπιασοσαθ, ἴμε Ἱέαάεί 

οἱ {λα εχίτεπιε ἀεπιοσγαίς ἵπ ἴπα 

Ια5ί Υθαίς οἱ {πε Ρεἱοροππεδίαῃ 

ἅλατ. Ἠὶς οἩμ]εί κοεινίοες Ίείε 

ἵη ἴπε ἁἀερατίπιεηί οἱ Ππαηςθι 

πῆἨετε Ὦς ας 5αοσεδς[α ἀπάεί 

{πο οσταεαίεςί ἁἀμποι]ίε. Πε 
πας νἰοΙεη{ΙΥ αηπά ῬΡετβαΙείεπ{]Υ 

ορροδεά {ο αΠΥ οοπιρ{οπιίδα ΥΠ {Ώ 

Ὀρατία, απᾶ δἰοοά 5ο Ἱπ ἴπε 

παΥ οἱ ιο Πῃαί 5ὐτΓοπάεΓ {Παί, 

ἁατίησ {πε Ῥεαοε πεφοίΙαΊοης, 
Πδ Ῥρο]σαίἱ ορροπεπί5 οΟπι- 

Ρᾳςς5εά 5 ἀεαίῃμ προπ α ἀοαρθα] 

οαβτσε οἱ ἀεδετίῖοι οἱ Ρρο»ί. --- 
προσήκοντες, τε]αῆνες 

ῬΥ ΕΙτίΠ, οοηηεοίοης ὮΥ πιαΓ- 

κηδεσταί : 

, Ταρς. 
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Α 9 η : λ 3 ΄ . α) Ν 

τῶν ἀρχαιοπλούτων πολυ ἐψευσμένοι και τῶν νεωστὶ 

ἐν δόξη γεγενηµένων. 
9 μα ων ω 9 

αιτιον δέ μου δοκεῖ ειναυ Οτυ 

6ς ΄ 8 [ω] ” ε 6ς ο) » ΄ 

3ο5 ῥᾳδίως τινες τολμῶσι λέγειν ὡς ὁ δεῖνα έχει τάλαντα 

πολλὰ ἐκ τῆς ἀρχῆς. λ ο λ Ἆ / καὶ ὅσα μὲν περὶ τεθνεώτων 
λέγουσιν, οὐ πάνυ θαυμάζω (οὐ γὰρ ὑπό γε ἐκείνων 
3 ω 5.) ρ] 2 τά ΄ 3 αν ἐξελεγχθεῖεν ἄν), ἀλλ ὅσα ζώντων ἐπιχειροῦσι κατα- 

60 ψεύδεσθαι. 
3 Ν λ .» 3 ... 3 ο 3 

αντου γαρ εναγχος Ίκονετε εν τη έκκλη- 

/ « / 4 ΄ 4 / 

ιοσία, ὡς Διότιμος ἔχοι ταλάντοις τετταράκοντα πλείω 
Ὁ 9 » ς ιά Χ Φ / Ν 3 

ἢ οσα αὐτὸς ὠμολόγευ παρὰ τῶν ναυκλήρων καὶ ἐμ- 
/ Ν ω) 3 ν΄ 3 , 3 / 

πορων' και ταντα, ἐπειδὴ ᾖλθεν, ἐκείνου ἀπογράφοντος 
Αα 6 Ν 

καὶ χαλεπῶς φέροντος ὅτι ἀπὼν διεβάλλετο, οὐδεὶς 
ἐξήλεγξε, δεοµένης μὲν τῆς πόλεως χρημάτων, ἐθέλον- 

διτος δὲ ἐκείνου λογίσασθαι. 

49. τῶν ἀρχαιοπλούτων: {07 {με 

οᾶδθ 58 ΟἨΠ οὐσίας ὃ 45.--- ἐκ τῆς 

ἀρχῆς: αἂξ ἵπ ἴπε σ3δο οὗ {ΠΙα, 

ΦΠίοἩ της προπ ἴΏε αἁθεδίοῦ 

Νπείπετ ἈΝΙοορπεπιας απά Ατίς- 

{ορβαπες Παά στούἩ πο {Ώτοισ] 
{Πεῖγ πανα 5εϊνἰοθ. 

5ο. γάρ: εχρ]σαίϊνε γάρ, 5ε8 
ΟΏ 10. 12. Ἠετο ἴ1ε γάρ οἶαιδε 
ρῖνες απ Ιηδίαπος ἹΠαδααίηρ α 

σεηεταἰ οἰαίειηεπί -- Έπς. Το ὔ]- 

οζἆ166. ---- Διότυμος: ἵηπ ἴπαο |ασί 

οαπηραΐσηΏ οἱ ἴπε Οοτιη(Πίαη λα 

(3858/7) Ὀϊοίπιας απά ΙρΗἱοταίες 

οοπηπιαπάεά αη ΑίΠοεπίαη Πθεί ΟἨ 

ἴπε Ἠε]]εεροπί απ] {οτοεά Ῥαο]ς 

Ῥγ ιε ορατίαη Απία]οϊάας (Χεη. 

Σεἰζ. 5. 1. 25 Π.). Όπε ἁπίγ οἳ 

Πε Πεεί Ίνας {ο 6ΟΠΥΟΥ σταῖη 5Ηἱρ5 
εοπι]ης Ποπ ἴπε Ἐωχίηπε. ΕΟΓ 

3 ο / 6 ἐνθυμεῖσθε τοίνυν οἷον 

{115 δετνίοε {Πε πειο]απίς ραῖά α 

Ῥτίος ἴο ἴπε {ΤδαςΙΥΥ οἱ {πα Ποεί, 
αΏά Ἱπ αἀάμίοη {Ώευ Ίνετε Πε]γ 

{ο πακς ρείςοπ8| Ρραγπιεηίς {ο {πα 

οοπηπΙβΠάΘΙ5, 1η οιει {ο 5660ΙΓ6 

Ρτοπιρί αηπά εΠιοϊεπί ςετνίοο. 

οαος ρταϊυα]ῆος ορεηπεά ἴα αγ 

ἴο 5εΓἶοις αΏαςθε. ---ταῦτα: οοπποεοί 

ΨἩ ἐξήλεγξε. -- ἀπογράφοντος: 

ΓἱοῦῖηΏχα5δ πιαάε Ἠαδίε {ο ὅ Παπά 
η 5 αοσοιηίς {ο {πε Ῥοατά οἱ 

Δµ1ἴοΙΓ5, ποῖ Ἱπαϊίησ {ογ ἰ]αῖτ 

εχαπα]παίίοα ἵαπ τεσαίας οουἵ56. 

--διεβάλλετο: -- Έπος. ρ]αρείί{εοί. 

ἸλπείΠπετ α (τθεκ κσαροτάϊηαίε 

Ἱπιρί. τερτεξδθεηί5 αΏ αοὶ ἵη ρτος- 

τες αἲ ἴπε Ώπιε οἱ {πο Ιεαάίης 
νετρ οι Ῥείοτε Ἱέ, ἵ5 ἀείεγπιπεά 

Ῥν ἴπε οοπίεχί οΏΙσ. Ορ. οἩἳ 
12. 56. 
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.λ 3 , 5 / ς ’ 9 / ϱ 
τό6αν εγενέτοΟ) ευ Αθηναίων απαντων ακνηκοοτωγνγ οτυ Τετ” 

ιό ΄ ιά 4 - νά ῤέ λ 

ταράκοντα τάλαντα έχοι Διότιμος, εἶτα επαθέ τι πρὶν 

καταπλεῦσαι δεῦρο. 
. ε ΄ λ ω 

εἶτα οἱ προσήκοντες ἂν αὐτου ἐν 
ού 5 ω ΄ 3 δ 3 Ν Ν ο. 

κιν υνω σαν τῷ μεγιστῳῷ;) ει εοει αυτους προς τοσαυ 

βροτην διαβολὴν ἀπολογεῖσθαι, μὴ εἰδότας μηδὲν τῶν 

πεπραγμένων. 
9 Φ » νο ος ο Αα  δ 

αἴτιοι οὖν εἰσι καὶ υμιν πολλων Ίδη 

Ψευσθῆναι καὶ ἤδη ἀδίκως γέ τινας ἀπολέσθαι οἱ 

ῥᾳδίως τολμῶντες ψεύδεσθαι καὶ συκοφαντεῖν ἀνθρώ- 
πους ἐπιθυμοῦντες. 

ᾳ Φ α Αα 
Οτι μὲν οὖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ τοιαῦτα 

ς ο. λ λ λ λ » 
326 ΕγυγΝΨΕΤΟ) ῥάδιον γνωναι | φασὶ δὲ καυν τους αριστους 

Ν , ’ 3} ’ 3 
και σοφωτάτους μάλιστα ἐθέλειν µεταγιγνωσκειγ. εἰ 

Ὡ [ο 3 / / Ν ε ΔΝ / / 

ουν δοκοῦμεν εικοτα λέγειν καὶ κανα τεκµΊρια παρε- 

χεσθαι, ὦ ἄνδρες δικασταί, πάση τέχνη καὶ µηχανῇ 
β8οἐλεήσατε: ὡς ἡμεῖς τῆς μὲν διαβολῆς οὕτω μεγάλης 

οὔσης ἀεὶ προσεδοκῶμεν κρατήσειν μετὰ τοῦ ἀληθοῦς: 
ὑμῶν δὲ μηδενὶ τρόπῳ ἐθελησάντων πεισθῆναι οὐδ' 
3 λ 9 / ΄ 3 / ς ω Ὡ δα ἐλπὶς οὐδεμία σωτηρίας ἐδόκει ἡμιν εἶναι. ἀλλὰ πρὸς 

θεῶν ᾿Ολυμπίων, ὢ ἄνδρες δικασταί, βούλεσθε ἡμᾶς 
Αα ο. « λ 985 δικαίως σῶσαι μᾶλλον ἢ ἀδίκως ἀπολέσαι, καὶ πιστεύ- 

΄ 3 Α. / ΑΔ Ἀ λ 3 ετε τούτοις ἀληθη λέγειν, οἳ ἂν καὶ σιωπώντες ἐν 

δι. ἔπαθε κτλ.: 127 5ο16 οζεα σέ 

ᾖαα γευεΆ{εα ᾖάν εί. πρίν 
ἀδεά ]οοδεἱγ ας ἵω 12. Ι7.--- µη: 

5εε ΟΠ μήτε 12. 6δ (Ε). ---ψευ- 
σθῆναι, ἀπολέσθαι: ἴθηςδθ, 5686 ΟΠ 

ἐψεύσθητε ἃ 45. 

53. μέν οὖν: {0ἵο08, 5686 ΟἨ 

12. 3 Ο. --- ἐγίγνεο: Ιπρί Ῥε- 

σαυµ5ε ἴπε ατσυαιηεηπί ἴαγης οἨ ἴλμε 
/ΥεΦΜΕΠΕΥ οἳ πε οοςΙΙΤεηΏςε. --- 

πάσῃ τέχνῃ καὶ µηχανῇ: 5εε ΟἩΠ 

6 ΤΙ.--- µηδενί: 5εο ΟηΏ μήτε 12. 
68 (Α). 

54. πρὸς θεῶν Ὀλυμπίων: 5εε ΟΠ 

6 34.---βούλεσθε: {ο ροβῖνε απά 

αοΏνο του, ἵπ ἀἰδαποίοη {ΤΟΠΙ 

πηετε νψή]Πησηςεςς (ορ. ἴπε πευίτα] 
ἐθελησάντων πεισθῆναι τος {ο δε 
ΦεγοΊ/ααεα 8 53). --- πιστεύετε τού- 

τοις κτλ.: Πε. ἐγτωέ ἔχει ἔᾖαί {λεν 
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τά ω ρ / , ω 9 Ν λ 

ἅπαντι τῷ βίῳ παρέχωσι σώφρονας σφᾶς αὗτουὺς καὶ 

δικαίους. 
λ 4 Α » α . . ν 8 , Περὶ μὲν οὖν αὐτῆς τῆς γραφῆς, καὶ ᾧ τρόπῳ κηδε- 

Ν ε α 3 / . 6 9 3 ιό ΔΝ 9 ’ 3 

34οσταυ μιν εγΕενοντο» και οτι ουκ ἐξήρκει τα εκεινονυ εις 

τὸν ἔκπλουν, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄλλοθεν προσεδανείσατο, 
9 - ω) λ 9 ω 

ἀκήκόατε καὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν: περὶ δ ἐμαυτοῦ 

βραχέα βούλομαι ὑμῖν εἰπεῖν. ἐγὼ γὰρ ἔτη γεγονὼς 
9 , » ον 9 ᾿ 9 ῳ) 

ἤδη τριάκοντα οὖτε τῷ πατρὶ οὐδὲν πώποτε ἀντειπον; 
» Ω ω) 5 ΄ 3 ’ 9 ’ 

5 οὔτε τῶν πολιτῶν οὐδείς µοι ἐνεκάλεσεν, ἐγγύς τε 

οἰκῶν τῆς ἀγορᾶς οὔτε πρὸς δικαστηρίῳ οὔτε πρὸς 

σφεαά λε γή. ἜΤηε 5αΏ]εοί ος 
αἩ ΙΠπΠη. ΨΙΙΠ πιστεύω ἶ5 ο{ἴεη 
ἴωας ἄτανω Ἱπίο Ἱπιπιθάϊαίε {ἆθ- 

Ρεπάεπος 3βροῃπ πιστεύω. ϱΟρ. 
Απάοο. 1. 2 πιστεύσας μάλιστα 

Ν ο. / 3/ ΔΝ λ 6 

μεν τῳ δικαίῳ, έπειτα δὲ και Όυμιν 
/ Ν , . 

γνώσεσθαι τὰ δίκαια {21271 14 
Ζγ15έ γ5έ οἵ αὖδ {η ένε 911εε οἵ 
224 εα5έ, α) {ᾖε 5η γοῦε, {αί 01 

συ1ῇ] /εῶεᾷ α 115 αἰεοζοίο; ορ. ἴΏε 

ΙΠΙΙ]αΓ απά ΟοΟΠΊΠΙΟΠ οοπ5ίτηςΓΙοΏ 

ΦΥ οἶδα, α5 ἵπ δ 4δ Κλεοφῶντα 

δὲ πάντες ἴστε; ὅτι . . . διεχείρισε. 

55. μὲν οὖν: α5ΙΏ δ 53. Όη {Πὶς 

γεσαρἰ(α]αίίοη 5εο Οπ{. ἸΝοίε. --- 

εἰς τὸν ἔκπλουν: 566 ΟΠ εἰς σωτη- 

ρίαν 12. 14. ΤΠε δίαοίατε οἳ {λε 
ηεραεῖνε 5εηίεΏησε ἵ5: --- 

οὔτε ἀντεῖπον 
3 9 / 

οὔτε ἐγεκάλεσεν 
μ) ο 

οὔτε πρὀς . . . 
ἱ ὄφθην αι ος 

[ οὕτεπρός . . . 

---- οὔτε ἀντεῖπον: 15οοσίαίες 8475 

(7. 49) οἳ ἴῖε γοαπρ πἹεη οἱ ἴπε 

6 σοοᾷ οἷά Έπιες,)» ἀντειπεῖν δὲ 
τοῖς πρεσβυτέροις ἢ λοιδορήσα- 

σθαι δεινότερον ἐνόμιζον ἢ νΏν 
περὶ τοὺς γονέας ἐξαμαρτεῖν 10 
εο1γ σα {6 εἰαίογς, ο {ο «θεα 

1ο τείγ {ο {ᾖ67, {εγ εοςΙεγε 

συ0γε ἐλαμ Το 1711 /0τυ 
εοἨσ{ζε {Ι-έγεαζζεέ οἵ ζλεῖγ 

Λαγεί5. ΑπδίορΏαηες5 αἰίας]ς οἩ 

οοογαῖες Ίη ἴΏς (ος σαῖπ5 παοὮ 

οἱ 1ΐ5 ἴοτος ἵω {με Ρϊοίατε οἱ ἴῑα 

50η, οοἵγαρίεά απά ππαάο Ἱπριάεηί 

Ῥγ 5 πο’ Ιθατηίης, οοπίταά]οίῖπς 
αηΏά οοττεοίης Ὠϊ5 οἱά {αἴΠετ. ---- 

οὐδείς µοι ἐνεκάλεσεν: ΟΡ. 12. 4. 

--ἀγορᾶς: ἴἩθ 5εηπαίε-ποιςε απά 

φενετα] οἱ ἴπε οουτί ΤΟΟΙΠ5 Ίετε 

οη {πε Ασοϊα. ΟΤάΙΠΑΤΓΥ 5εβδίοης 

οἱ ἴἶα Θεπαίε απά αἲ δεδδίοηΏς 
οἱ ἴἶα οουτί Ἠετε ορεΏ {ο ἴπε 
Ρυβ]ο. Τπε 8ΡρεαΚκει ἵπ Ι54ευς”5 
Πγςί «ρεεοῖ (6 τ) ριάες Ππιδε]έ 

Ἡροπ ἴμα {οί (παί Ἡε Ἠα5 πενεί 

Ῥθει ἵπ οουτί, ΕνεΏ ἃ5 α Πδίςπεί. 
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/ » ην ΄ Δ , λ 
Βουλευτηρίῳ ὠφθην οὐδεπώποτε, πρὶν ταύτην τὴν συµ- 

ν , λ λ δ ᾗὉ α α , δθφορὰν γενέσθαι. περὶ μὲν οὖν ἐμαυτοῦ τοσαῦτα λέγω, 
λ Ν ῳ ή 3 8 ϱ 5 α ε 

περυ δὲ του πατρος, ἐπειδὴ ὠσπερ ἀθικοῦντος αυ κατη” 

9ο γορίαι γεγένηνται, συγγνώµην ἔχετε, ἐὰν λέγω ἃ ἀνή- 
9 λ / Ἆ 3 Ν / 3 λ 

λωσεν εἰς τὴν πόλιν και εἰς τοὺς φίλους: οὐ γαρ 
/ νά 3 λ / ΄ ο ϱ) 

Φιλοτιμίας ένεκα ἀλλὰ τεκµήριον ποιούµενος ὁτι ου 
[ον] 3 Α 9 3 ἑ 2 3 ’ Ν 9 

του αντου εστιν ἀνδρὸς ανευ αναγκη» τε πολλα ανα- 

λίσκειν καὶ μετὰ κινδύνου τοῦ μεγίστου ἐπιθυμῆ- 

δ]σαι ἔχειν τι τῶν κοινῶγ. 

ἀξιωθέντες διπλάσια κοµίσωνται. 

» [4 / 

εἰσὺ δέ τινες οἱ προαναλί- 
ο νο ο 9 6 ω) 

456σκοντες μόνου τούτου ένεκα ἵνα ἄρχειν υφ Όὑμων 
« , ὸ 
ο τοινυν εμος 

λ 3 λ » , ὦ , λ λ 
πατηρ αβρχειν μεν οὐδεπώποτε ἐπεθύμησε, τας δὲ 

:ς 
απασας χορηγίας κεχορήγηκε, τετριηράρχηκε δὲ 

ε ’ 3 Χ Δ Ν λ ’ » / 

46ο ἑπτάκις, εἰσφορας δὲ πολλὰς καὶ µεγάλας εἴσενη- 

Ίη ΤἴΏε «ομῶς οἳ ΑτὶδίορΏαπος 

(οοι) ἴλε τερτεδεπίαίῖνε οἱ ἴπα 

οἷά οἀδίοιως Ρτοπιῖδες ἴπε γοπίΏ 
ἴμαί Ἡε 5Ώα! Ίθατῃ {ο Ἰαίο ἴΏεα 

Αροία. (Ορ. οἩ 16. ΤΙ.-- πρὶν... 

γενέσθαι: 5686 ΟηΏ πρὶν . . . νικῆσαι 
ὃ 26: «1111 ννιουιὶ]ά 5εινε γω 

πρὸς δικαστηρίῳ, Ῥαέ ποί (η 
βουλευτηρίῳ. 

56. μὲν οὖν: ἃ5 ἵῃπ ὃδ 53 απά 

ο 007 ο, 

{μοισ] Ἱετε πη(ποαί {Πε ἔτι πολ- 
λῶν ὄντων ΥΠ]ο]Σ πιαάς ἴἶια ππεαη- 
ης οἶθαί 1Π 12. 095.--- εἶς τὴν πόλιν : 

566 ΟἨ εἰς τὰς ναῖς δ 2Ε (0).-- 
ποιούµενος: 50. λέγω ΠΟΠ ἴπε Ρί6- 

οεάϊηθ 5δεηπίθηοο. ---ἔχειν τι τῶν 

εαίςδε, οτΙσίπα]Ιγ 
αθαϊηςί ἴπο 5ρθακοαις 

55. -υ-- τοσαῦτα: 

κοινῶν: {ἴῃμα 

Ῥτουφῃί 

{αΐπει, Ία5 {ἴπαί Ἡς ἵνας «οποςα]- 

Ίησ Ρτοροετίγ οἱ Πἱ5δ 5οη-1η-ἶαγν, 

ΑτδίορΏαηθς, Πίο Ῥεϊοηφεά ἴο 

ἴπε σίαΐε ὮΥ {πο ἆεσοτεε οἱ οοη- 

Πςραί]οη. 

57. προαναλίσκοντες: 

αώυαηος; ΤἴΠευγ {τεαῖ {πεῖτ ραρ]ςο 

φεινίοθς α5 ἁαΏ Ἱηνοδίπεηί. ΤΠε 

οῖεξ ΠπαποῖαΙ οὔπσες Ίγετε ε]εοίῖνε. 

ὦ6α6 Οη 16. ὃ. --- τοίνυν: {0ἵ:08, 566 

οἩπ τό. 7 (0: Ὀαῖ Ἠετο {πε 1π- 

ἀἰνιάιαὶ Ἰηδίαπος ἶ5 οἵίεά ας 

εοΏζγῶ5έ υΠῖη ἴπο σεπεταὶ δίαῖε- 

ΠηθΩΤ. --- κεχορήγηκε: ᾖἰἴπς απά 

ἴπε {οΠονίπο )ρετίεοίῖ Ῥεσαιδαε 
ἴπε Ρρτεςεηί Ῥεατίης οἳ {πε αοῖς 

οη {πε οεαβί οἳ ἴπε {απ1γ 

6 1η οδεεηίίαἰ (ποιφῆί. οεε 

οη εἰργασμένοι εἶσίν 12. 22. --- 

προ- 22 
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ΨΟχΧΕΥ. 

ἀναγνώσεται. 

ΛΥΣΙΟΥ 

νά ὃν 3 Α Δ [4 ω) Δ 3 4 ’ : 

ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖ. καὶ καθ ἑκάστην 

ΛΗΙΤΟΥΡΤΙΑΙ 

᾿Ακούετε, ὢ ἄνδρες δικασταί, τὸ πλῆθος. πεντή- 

κοντα γὰρ ἔτη ἐστὶν ὅσα ὁ πατὴρ καὶ τοῖς χρήµασι 
Ν ω ΄ ω / 3 ΄ 

46 καὶ τῷ σώματι τῇ πὀλει ἐλῃτούργει. ἐν οὖν τοσούτῳ 
/ ὃ Ό / 9 3 Φ κά ΄ 3 Χ χρόνω δοκοῦντά τι ἐξ ἀρχῆς ἔχειν οὐδεμίαν εἰκὸς 

δαπάνην πεφευγέναι. 

παρέξοµαι. 

σα Ν ΝΔ / ς 

ομως δὲ κανυ μµαρτυρας υμιν 

ΜΑΡΤΥΕΡΕΙΣ 

/ ή 6 ἸΤούτων συµπάντων κεφάλαιόν ἐστιν ἐννέα τάλαντα 
» ΄ λ ἰδί. Ν ω 

ετι τοινυν και υ ια τισι των 

πολιτῶν ἀποροῦσι συνεξέδωκε θυγατέρας καὶ ἀθελφάς, 
Δ 2 3 ΄ Β, ῳ, / ω) 3 2 Ἆ 

τοὺς δ) ἐλύσατο ἐκ τῶν πολεμίων, τοῖς ὃ εἰς ταφὴν 

καὶ ὑμεῖ;: Υοι, ἂδ Πε ας Πὶς 

{ΑΤΙ]Υ. --- ἀναγνώσεται: ἆἂδ η 
ὃ 27. 

68. πεντήκοντα ἔτη: α νουπς 

ΠηΏ «Πο Ἱππεγιεά Ῥρτορετίγ Ῥε- 

απ 5αΏ]θοί {ο Πίαγσίες α γεαΓ 
αἴἲεΓ Ὡς ϱα1Πε οΓασς6 (432. 24) 1 εε 

«ρεακεις {αΐμει ἀῑεά αἲ {πε αφε 

ος 5ενεηπίγ (6 6ο).-- τῷ σώµατι: 

ΡΥ 5ετνῖοῬ α5 {ΓΙΕΓΑΤΕΏ (5 57) απάᾶ ας 
οβναΙίγππαὮ (ῷ 63). --- ἐλῃτούργει : 

ΠΏΡΕ. αἰβοιςφα νηὮ α ἀαεβηῖία 

Ώυπηρετ (πΠΙοὮ αδαα]γ τεαῖγες 

{η αοτὶςί, (45. 298) Ὀεσαιςε ἴπε 

επηρῃαςίς ἶ5 οη {Πε τερείΙ]οη οἱ {λα 

αοι. ϐϱ{. οη ὤκησε 12. 4----ἐν οὖν 

τοσούτῳ χρόνῳ κτλ.: {ή οὐ 05 α 

ΦΑεγέρα {ᾖεγείογε αμᾶ αυ έπε 

2εβ/α ο” οἵ ὄείπρ α Πα ο 

(2ο0βε}{γ 10 ο{αγέ τυή: (ἐξ ἀρχῆς),, 
7 45 εαφοαδίε ἴο »Ίβοσε ζαέ {ε 

αωοζαεα 0 οΊβεησο, 2.6. 1 ἶ5 5αΐε 

10Ο α455ΗΙΠ6 ἰμαῖ {πε τερυ]ατ ραὈΗς 

«ογνῖοες οἱ α ΠοὮ ΠΙΏ ΊΕΓθ ϱεΧ- 

αοίεᾷ οἱ Πἶπι. 

5Ο. ἔτι τοίνυν: 10:08, 5ε8 ΟὮ 

25. Τὔ.--- συνεξέδωκε: {ΟΙ {πε ἵπι- 

Ῥοτίαποθ οἳ {πε ἆοπτγ 5εε ΟἨ 

12. 2Ι1. ---ἐλύσατο: νοἱ086,. 5866 ΟΠ 

12. δ. ΈΤπε οὐαδίοη οἱ σε]µῖπο 

ΡΓΙ6ΟΠΘΙ5 οἱ ΊάΓ Ἱπίο 5Ιανείγ ας 

5ο ΟΟΙΩΊΠΟΠ {Παί {πε {απη]γ οἱ αγ 

οήσεη φαινίπςρ Ἰπ ἴπο Πε]ά τνας 
Παρ]ε ἴο Ῥο οα]εά αροῃπ {ο Ῥαγ 

Ῥασ]ς Πῖ5 Πεεάοπι. ΤΠε οοπίϊΡι- 
Ποπ Οἱ ΠΠΟΠΘΥ {ο Ἠείρ Ροοι {απῃῖ- 
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λ Αα 3 , ε 9 
καὶ ταυτ ἐποίει ἡγούμενος ειναι 

ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ὠφελεῖν τοὺς φίλους, καὶ εἶ μηδεὶς 

μου. 

έλλ κά θ . οὲ / 3 λ Χο ο. 3 Φ / 75 μέλλοι εἴσεσθαι: νῦν δὲ πρέπον ἐστὶ καὶ ὑμᾶς ἀκοῦσαί 
/ / λ 

Καΐ µοι κάλει τὸν καὶ τὀν. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

Τῶν μὲν οὖν μαρτύρων ἀκηκόατε: ἐνθυμεισθε δὲ 
ϱ »ν λ / ΄ 3 3 ’ Ν 

ὅτι ὀλίγον μὲν χρόνον δύναιτ᾽ ἄν τις πλάσασθαι τὸν 
/ ΔΝ ε Αα 9 «ς ὃ , δὲ 5) λοὰ λ 

ΤΡΟΠΟΝ τον αντου., εν εβρ οµμΊηκοντα ε ετεσιν ου αν 

Ὡ) Μ, 9 9 
αθοεῖς λάθοι πονηρὸς ὤγ. 

ω , ν ο ο». ”Ὁ 
τῷ τοίνυν πατρὶ τῷ ἐμῷ αλλα 

[2 [ἢ υ 

Χ κά ιά 3 ιά . 3 ’ Ν 2 Ἆ 

μεν αν τις εχου ἐπικαλέσαι ισως. εἰς χρηματα δὲ οὐδεὶς 

61 οὐδὲ τῶν ἐχθρῶν ἐτόλμησε πώποτε. 
ε] ν Αν 

οικουν ἄξζιον τοις 

τῶν κατηγόρων λόγοις πιστεῦσαι μᾶλλον ἢ τοῖς έἔργοις, 
ο 3 ΄ 3 νά α / λ Ν / Δ ς ) 
ἃ ἐπράχθη ἐν ἅπαντι τῷ βίῳω, καὶ τῷ χρόνῳ, ὃν υμεῖς 

Πες Ίη 5ιὮ δἱΓα]ΐ5, ἃ5 υε]] ας ἴο 

'"ἆοπειτ πεί ἀαασΠίείς, πας ας 

ϱΟΙΠΙΠΟΏ ας ουσ, οαδίοπι οἱ «οη- 

πραης {ο Πεὶρ {επ Όάσγ ελποῖγ 

ἀεαά. Μεπ πο 5οαςᾗί Ρροµ ίσα] 
Ἱπῆιςησε ἨΠΏ {πα Ίηᾶςδςες Ίπετα 

εδρεοϊαΙΙγ Ηθεταὶ Ίπ ἴπεςδο ΜαΥ5. 

ΟΡ. Ὠσειπ. 18. 268 οὔτ εἴ τινας ἐκ 

τῶν πολεμίων ἐλυσάμην, οὔτ εἴ 
τισιν θυγατέρας συνεξέδωκα. Ένειτ 
πηοί]ο5 σ]αά1γ 5Πατεά ἵη ἴΠὶ5 5εΓ- 

νὶσε, ΟΡ. 12. 20. --ἐποίει: ἴ8η5θ6, 

586 ΟΠ ἐποίουν 12. 25.--- καὶ εἰ: 

{οἵ08, 5εε οἨη 16. 2.---καὶ ὑμᾶς: 

γοι, 45 Ψε]] ας ἴπο ᾖ]οπαάς ΨΠΟΙΩ 

Ἡε Πε]ρεά; ορ. καὶ ὑμεῖς ὃ 57.--- 
τὸν καὶ τόν: ὀπε ἄὐο αοζΠέΥ, 

Τ.. ὃς 9. 9.Φ. Α. ΥΠ. 2: ορ. ΏξΕΙΠΟΡ. 

Ο. 6δ ἔδει γὰρ τὸ καὶ τὸ ποιῆσαι, 
1ΥΡΙΑΡ ---τή 

καὶ τὸ μὴ ποιῆσαι τοε 1934 {ο συε 
ἆοπε {ή αα 1ᾖαξ, αῶ τυε οἵµϱ/έ 

20ΐ {ο Άανε ἄοπε {ᾖε οἱ/εγ. 1Υ5ἱα5 

ΡαΓροςδε]γ δαος ἴΏε νασιε εΧΡρίΕΣ- 
οἵοῃ αξ Ἱπιρὶγίης {ῑπαί Τε οου]ά 

Ππαά αηΥ ΠΙΠηΡεΓ οἳ Ὑ]ίηεςςες. 

Τ19 οἶετκ [ας η Ὠϊς Παπάς {πα 

{65ΙΠΙΟΏΥ, απά {πο Ώηαη]ες οἱ {πε 
Φήέηεςςες ΥΥ]ιο α{ε {ο ἴαῑκε {Πε 5δἰίαπά 

αηπά αοκηογ]εάσο 1; 5εε ΑΡΡ. 

ὃ 20. 

6ο. μὲν οὖν : {0:06, ἂ5 ὃδ 53, 55. 

66: 5ε6 ΟἨ 12. 3 Ο.--- ἀκηκόατε: 

ἴεῃςθ, 566 ΟΠ 12. 48. --- οὐδ ἂν εἷς : 

πιοίς απιρΏα{ίο ἴπαι οὐὖδεί; ορ. 
24. 24 οὐὺὸ ἂν εἷἲς ἁποδείξειεν. ---- 

εἰς: ἵπ {Πε 1ε55 αδια] 5εηΏ5ε ὤς 7έ- 

ραγά5. 
6ι. τοῖς λόγοις . . . τοῖς ἔργοις : 
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’ » [ο] . [ο] ΄ 

ας σαφέστατον έλεγχον τοῦ αληθοῦς νομίσατε. η μ 

ΛΥΣΙΟΥ 

εἰ γὰρ 
ΔΝ “9. ω) 9 α 9 λλῶ δλί λ 

μη ην ΤΟιΟΥΤΟΣΞ. ουκ αν εκ πο ων ο υγα κατελιυπεν., 

3 αν » Αα 9 , ε ΄ Ν ὃ η. 

επευ ει νυν γε ἐξαπατηθείητε 0’ΠοΟο τουτων καν Ίμευ- 

σαιθ᾽ ἡμῶν τὴν οὐσίαν, οὐδὲ δύο τάλαντα λάβοιτ᾽ ἄν. 
9 9 / Δ / 9 λ Ν 3 / 
ὥστε οὐ µόνον πρὸς δόξαν ἀλλὰ καὶ εἰς χρημάτων 

βοολόγον λυσιτελεῖ μᾶλλον ὑμῖν ἀποψηφίσασθαι' πολὺ 
:0 γὰρ πλείω ὠφεληθήσεσθ', ἐὰν ἡμεῖς ἔχωμεν. σκοπείτε 

δὲ ε. ο / / 4 / 3 
ὲ ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου, ὅσα φαίνεται ἀνηλω- 
/ 3 λ / πο. » ο ε / 

μενα εις την πόλιν Ὄ και νυν απο των υπολοίπων τριυγ” 

ραρχῶ μὲν ἐγώ, τριηραρχῶν δὲ ὁ πατὴρ ἀπέθανεν, 

Ορ. 12. 33. --- νοµίσατε: ΟΠ ἴπε 

Ἱπρεταίνε ἵπ α τε]αῖνε οἶαιδε 

566 ΟΠ 12. 6ο.--- δύο τάλαντα: {6 
Ρτορετίγ 5 ονεί 4 ἰ. (5ες ΟἩἨ 

ὁ ϱ): ἴπε 5ρααΚκετ τηαδί α55ΙΙηΕ 

α δηΏτίηκασε οἱ οηπε Πα Ὦγ α 

{οτσεᾶ δαἶς. ---- πρὸς δόξαν : {ΟΙ πρός 
ἵη α Ῥατροςε ΡΏτᾶαδο 5ε06 ΟΠ 12. 
Ι4. πρὸς δόξαν 5 α δίαηαϊπς 
Ρηταςδα πι οἴπεγ υίεΙς. --- εἷς 
χρημάτων λόγον: Ι. {0 7εεᾷο7- 

{75 οὗ 7201έΥ: Ὑνε «παΏσε ἴμο Πσι- 

γαῦῖνε ΡτεροξδΙ1οη, απά 5αΥ «ο 

7ε ηαηοῖαί «οἵαάφοίέ.' ----ἔχω- 

μεν: ἴπε γουιΏσ πα Ἠποςε 85εί- 

γῖοες Ώανε Ῥεεπ ἀἁθδοτίρεά ἵη {πε 
ποίθ οὐ ὃ 43 πηακος {ο 5απις Ρ]εᾶ 

αἲ στααίεί Ἱεησίῃ. Ἡε 5αὖς (21. 

13-14): Υ01έ 5έ6, ϱε{ζε71ε οὗ {Ἴε 
71, Άοτυ «πα 1 {ε 1ὔ6071ε οἵ 

{4ε ο{αί6, α)ά ᾖύτυ τυζαί Ιᾖεγε ᾖ5 

2 {ὔ/άΙεγεα ὄγ {ᾖε οἵπεε ᾖούζεγ». 

Υοι αγ {ᾖεγείογό τοεἰ[ εοΊςζά6Υ 
{ᾖε α/εσέ Ζέο)έε οἵ {ᾖε οἵίαίε ἴο ὄε 

ἔᾷε Φγοβεγέγ οἵ {ᾖοσετυᾖο τυζ112σύγ 

ΦΔε7/ΙΟ»7”1 {ῇε ζχηγρῖες. 0 {ᾖεμ, 
701 αγε τοζσε, γο1 τυ111 ο7/αγ ο/7 

{27οβεχέν 1ο ές έλα γο οτυ1, 

ὤποτυίρ ἔᾖαί γοι του ασε Σε 

σε οἵ αὖἲ {λαί ὃς ο, {η ἴᾖε 

µε αν  ἔᾖε ᾖῥασ. δι ἴ 
ζζᾷ {ᾖαί γοιι αὐ ποτυ ἐᾖαί ἴ 

σα] ὂε α 110 δείίε ααηήής- 

ἔγαίογ οὗ 211ε ΤΟΥ γο {αμ {ᾳε 112: 
τυζο ααμηζήν{εγ {λε εἴγς ῥοβεγέγ 
707 γοµ. «1 ἐχ γο ΄αήε 71έ 

{007 2471 γ01/ συ τυγοϱ γο0/7- 

σεζσές, αμα οἵ/ε7»5 τυ1/ αζοίαε {ὲς 

«1079 {ᾖεωείσες, ὤ. {εν αἄο {ε 

2257. 

62. εἰς τὴν πόλιν: 568 ΟΠ εἷς τὰς 
γαῦς ὃ 21 (Ο).--- ἀπὸ τῶν ὑπολοί- 

ἴΏε τωΙηΙππαπ οἱ ΡΓορετίγ 

ππ]οὰ 5υ]εοίεά α οἴίσεη {ο {μα 
Πίατρ]ες ἵνας 3ἳ. (15646. 3. 8ο). --- 

τριηραρχᾶ: ἴπε πεσθςδςΙ{Υ οΓαβρθαί- 

ἴησ 1Π οουτί εχοιςδες {πε ἀα[επάαηί 

{οπη {πε π5υα] τοαίτεπιεηί οἱ 5εἴ- 

πω . 
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/ 3 φ ΣΧ. 5. ε δν λ 
4ο πειράσοµαι ὃ, ὥσπερ καὶ ἐκεῖνον ἑώρων, ὀλίγα κατὰ 

μικρὸν παρασκευάσασθαι ες τὰς κοινὰς ὠφελείας: 
ο Φ ... αν / α 5 Ν / 3 λ ὥστε τῷ τ᾽ ἔργῳ τῇ πόὀλει ταῦτ έσται, καὶ οὔτ ἐγὼ 
3 ό 3 Φ : », « Α ΄ 

ἀφηρημένος ἀδικεῖσθαι οἰήσομαι, ὑμῖν τε πλείους 
ος 6 9 ἔλ Ὁ 3 ὃ , 8 οὲ ΄ 

03 οὕτως αἱ ὠφέλειαι ἢ εἰ οημεύσαιτε. πρὸς δὲ τούτοις 
’ 9 Ἀ ο , 5 ε , 9 

4οο ἄζιον ἐνθυμηθῆναι οἷαν φύσιν εἶχεν ὃ πατήρ. ὅσα 
5 ο / / 

γὰρ έἔζω τῶν ἀναγκαίων ἐπεθύμησεν ἀναλίσκειν πάντα 
φΦανήσεται τοιαῦτα ὅθεν καὶ τῇ πόλει τυμὴ ἔμελλεν ανή Ό αἱ τῇ μὴ ἐμ 
3 ϱ ο 9 

ἔσεσθαι. αὐτίκα ὅτε ἵππευεν, οὐ µόνον ἵππους ἐκτή- 
Ν λ Δ Α α 

σατο λαμπροὺς ἀλλὰ καὶ ἀθληταῖς ἐνίκησεν Ἰσθμοῖ 
. νά φ Δ / Α . 3 Ἆ αοσκαὶ Νεμέα, ὥστε τὴν πόλιν κηρυχθῆναι καὶ αὐτὸν 

θη δέ ὃν ὑμῶν, ὢ ἄνδρες ὃ Ἶ ϐ4 στεφανωθήῆναι. Οέομαι οὖν ὑμῶν, ὢ ἄνδρες Οικασταἰ, 
8 5 

καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων µεμνηµένους ἁπάντων τῶν 
9 / 8 θ Α ε ων) λΝ Ν ὃ ω. ε Ν α 

ειρηµενων ῥΦοηύειν Όμιν και µη περιιοεν υπο των 

νὶοο ΊΏΠ Ρ6ί5οΟΠ. (95εςῬ ΟΠ 12.42.) 8ἱ0ᾳΠ5, Ὀπί Το Κερι ἴασς Ἠοίβες 

Μοτεονετ, 1 Τε γνας ΟΠΙΥ συντριή- 
ραρχος, ἃε πΝου]ά Ὃε τεαι]τεά ἴο 
5εἵνε οΏ]γ Πα οἱ ἴπε πε. Ἐος 

Ἰπίεγεηος α5 {ο ἁαΐε οἱ {5 5ρεεο] 

566 Ρ. Ι63.--- ὀλίγα κατὰ μικρὸν 

παρασκευάσασθαι: {0 {7οσίᾳε α 

20ἱ65ἵ «α2οιΐ, τίς ὂγ πείς. 

Α. πιοάεςδί Ρτοπιῖδε, Ἰη Κεερίης 
ΙΙ Ὦ {πα πλοία αἰίιάα οἱ ἴπεα 

5Ρ6ΣΚΕΤ. 
63. τῶν ἀναγκαίων: α5δ ἵη 24. 

Το απά 16.---αὐτίκα: α5 ἵη ὅ 46. 

ος επτο]πιεπί Ἱπ ἴπα 

οβνα]τγ δες ΧΝΥΙ. Ιπίτοά. Ρ. 141. --- 
ἀθληταῖς: σὲ. ἵπποις. Ἡε κας ποί 
οοηίεηί η ΠιτηϊςΏίησ α ανα]τΥ 

Ποιςδα πΠῖο Ἱπουίά πιακε α πε 

Ἀρρεαίαποε 1Π ἴπε ραθ]ο Ρίοςες- 

--ἵππευεν : 

Αἱδο {ο οοπηρείε ἵπ ἴπο παβῖοπαἱ 

ρατηθς. --- Ἰσθμοῖ, Νεμέα: {Τοι ἴπε 

Ἱοσαίνε 5ε ἩΑ. 22ο: (. 206: 

Ῥ. 76. Ν.: (αἰ. 527 8. Ορ. οἩἳ 

12. 5ο. --- στεφανωθῆναι: ἴπε ρτῖζα 

αἲ ὈοίὮῃ οἱ ἴπεδε σαΐππες 45 α 

ΝΤθΘα{Ὦ οἱ Ρ8Ι5ΙΕΥ, ΝΠ]οὮ ἴΏε νΙοῖοί 

ἀεάϊοαίεά {ο ἴπε Ρραΐτοη ροὰ οἱ Πὶ5 
(7. 

64. ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν: ἴπετα 5 

ποΏίηπσ ἵπ {πο 5Ρθεςῖ {ο 5ΠΟΥΝ 

υΠπείμες ἴπα σα ας Ἰπςιαίεά 

Ὦγ {Ίιε σύνδικοι (5εε οη ὃ 32) οἵ 
ΡΥ ρήναία οἶάσεης (5ες ΑΡΡ. δ 9); 

Ραΐ (με 5ρεαΚετ, Κο ΠΙαἩΥ 5ρεαΚείς 

Ίῃ 5αοἩ 5ι1{5, Ἱνου]ά Ώανο {πα 111γ 

ΡεΠενοα {αί ργϊναίο πηα]]οε ἶ5 Ῥαοῖς 

οἱ {πε ῥρτοδεςιοῃ. (1 {πε Ετςί 
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ἐχθρῶν ἀναιρεθέντας. καὶ ταῦτα ποιοῦντες τά τε 
΄ Α λ ς Α 3 ω) χΝ ό ιοδίκαια Ψηφιεῖσθε καὶ ὑμῖν αὐτοῖς τὰ συμφέροντα. 

ρατί οἱ 6 2 Ψετε ηοῖ {ΓΟΙΠ α ΤΕΔΔΥ- ὮΟΥ Ριϊναίε ΡεΙ5ΟΗΠ5.) -- τά τε δίκαια 

πηαάς ῬίΟΕΙ, Ιὲ υου]ά ο οοἩ- ... καὶ τὰ συμφέροντα: ερ. ἴπε 

οἰαδίνα Ρτοοί {παί {πε αἰίαοἰς νά δαΠΊΕ ΑβΡεαΙ 1η 22. 22. 



ΧΙΙ 

ΑάΔΑΙΝΟΤ ΤΗΕ αςκβΙΝ ΌΕΓΑΙΕΝΟ 

ΙΝΤΕΟΡΌΕΟΤΙΟΝ 

ΤΗϊς «ρεθο] νγας ν/ηίίοη {οί α 5οπαίοτ ο Ίνα Ιεαάίης ἴἶνε 

Ρτοδεοιβίοτ οἱ οετίαϊΏ τοείαϊ] σταῖη ἄθα]ετς, οἨ {πε «πατρε ἴπαῖ, ὉΥ 

Ραγίης αρ α Ἴατρετ 5ίοο] οἱ ρταίη {Παπ ἴἶα Ιαν Ρρεταιτεά, ἴπεγ Ὠαά 

Ἰη]ατοᾶ ἴ]ια Ἱππροτίείς, απά ταϊσοᾶ ἴῑιο Ῥτίοε οἱ ΡΤΙΏ ἴο ἴπε οοἩ- 

ΦΙΙΊΠΕΘΙ5. Τί ἵνα ρτοραῦΙγ ἀε]νετεά εατ]γ 1Π 256. 

ΊΠε 5αοσεςςΠι] εχρεά{οη οἱ ΤΗταδγρα]ας 1Ώ 3489/85 Παᾶ Ῥτοαρ]ί 

ἴπε Ἠε]εδροπί απάοετ Αίπεπίαη οοπίτο], απά ἴἶπας 5εοατεά (με 

σι{οἵΥ οἳ ἴπε σταίπ ἰταάς, υΠίοὮ Ἰαά Ῥεεηπ Ἰαταδσεά ὮΥ Πορ] 

Πεοί». Ῥιΐ Πῖς ἆθαῖΏ απά ἴΏε ἱταηδίετ οἱ ἴπο οοπωππαπά 1ΙΠίο Ί6ρς 

οοπηρείεπί Παπάς πιαάε ἴλΠε οοπἰτοὶ οἱ ἴπε Ηειιεδροπί ἵπδεοιτα 

ασαῖη. Αἲ Το 58Πι6 Ππθ {Πο 9Ρρ8Τί8Η5, Ὠβνίηρ ἀΙδιοάρεά ἴπε 

ΑἰΠπεηίαης Ίοπι Αερίπα, Ίετο αΡίο οοηβδίαηί]γ {ο επάαηρει {πε 

σταίη 5ΠΏρς αἲ ἴἶιαε Ποπ επἆ οἱ {πε τομίε. ΊΤΠε τεδα]ί ἵνας α 

Ρετίοᾶ οἳ απαδαα] ἀῑδίατραπος ἵπ {πε οταΙΏ ἰταάς 1Π ἴπε νηπίετ οἱ 

358/7. 
Τῃε τεία!] ἀθα]ετς (σιτοπῶλαι) Ἰείε Ριάᾷ1πρ οπε αρα]ηςί αποίΏεί 

{οτ τε Ππατεά δίοο]ς οἱ σταῖη 1Π ἴπε Παπάς ος {πε Ἱπιροτίείς, {ης 

ταῖδ]ησ {Πε Ρτῖος οἱ Ῥτοαςά. 

Οπε οἳ {πο Οοπιπιϊδοίοηπετς οἱ (ταίη που αάνίδεά ἴῑιε τεία]]ετς 

{ο {οΓΏ ἃ οοπιβίπαΒΙοηπ {ο Κεερ ἀονΏ {πο ὙΥΠο]θδαἰα Ῥρτίοε. Τ{α 

Ἱπροτίαις Πα {ο 5εᾖ; ἴπεγ πετε {οιριάάεπ Ὦγ Ίαν {ο 5ίοτε αρ 

1 Τηε 5ρεεοῃ {ας αἱ α ἤπιε ΨΏεΏ ἴἩε αοοερίαησε οἱ Ρεαᾶςε ἶ5 1π ἀοαρί 

(614). ἜΤΠε οοηβρίταςογ {εἰ ἵπ ἴπο υηηίει Ῥείοτε (6 5). ΈΤΠε αἰγ Ὠα5 Ῥεεῃ 

Γαἱ]. οἳ τάπιους οἱ Ιπίετίετοπος ΜΙΓΠ ἴπε Ἱπροτίς (5 14). ΑΙ οἳ ΤΠ] Βί5 ἴπε 

υηίετ οἱ 358/7 {οι ἴπε ἀῑδιμτραπος οἱ ἰταάε, απά ἴπε Ρερἰπηίης οἳ 356 {ο 

(πο 5Ρρεεςᾳ, 5ο οἱο5ε]Υ ἴπαί ἴπετε οαπ Ῥε Μίέ]ε ἀοαδί οἱ ἴπε ἀαίϊπρ, 

213 
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ΠΟΤΕ ἴ]ιαη οπο {π]τά ΟΓ αΏΥ ο81ρο; ο ]τάς Ἠαά {ο Ῥε ΙΠΤΟΝΏ 
αροπ {πο πιατκεί Ιππιθαιαίε]σ. Τ, ἴμεη, α αΠποϊεηί οοπιΡίΏαΓΙΟἨ 

οοι]ά Ῥε τπαάε απιοηΡ {Πε τοία]] ἀεα]ετς, {116Υ οοσ]ά Πο]ά {ἴῑιε ρτῖοε 

ἀ4ομΏ εΠεοίινε]γ. 

ο 1η ἁοσοτάᾶησε γη ἰΠῖς αἁγίος α τίπς ἵνας {οιπιεᾶ, Ραῖ Ιηδίεαά 

οἱ Ῥαδοίησ {6 ρταῖη ΟΠ {ο {ο οΟΠΣάΠΊεΤς αἲ α [αΐτ ΡτοΠί, ἴπε 

τείαϊ]οτς α5εά {Πε 1ου Ρτῖος {ο ἵποτθαδο {Πε 5ίοοεκ οἱ σταῖΏ ἵπ ἴπεῖτ 

ΟΝΏ ΦίΟΙ6ΙΟΟΠΙ5, απά ραί {πε τοίαῖ] Ῥτῖος αρ αοοοτάϊηρ {ο {πε ἵνατ 

ΤΙΠΙΟΥΘ ΟΓ {πο Ἠοιτ. ΤΠ 5απιθ Ῥταοίίος Ία5 τερεαίεά ἵπ ἴπε {Ο]- 

Ἰοπίπρ πΙηίετ (ὅ ο). 

πει {μα {αοῖςδ οἱ εμῖς οοπιρΙιηα{6Ιοη Ῥεοαίπε ΚΠΟΝΜΏ, ΙΠ{ΟΓΠΙΒΕΙΟΠΏ 

(εἰσαγγελία) Ίνὰ5 Ἰοάβεαά Ῥείοτε ἴπε Ῥτγίαηες, ἴπε Ῥαδίηεδς οΟΠΙ- 

Ὠίίες οἱ ἴπε Θεπαία, ΡΤΟΡαΑΡΙΥ ὮΥν 5οιηθ οἱ {πε Ἱπιροτίει». ΤΠε 

τείαϊ] ἄθα]ετο Ἠαᾶά νιοἰαίεά πο Ίαν εἰἴίμετ 1π οοπιρ]ηίης οὗ ἴπε 

Ῥαγίηρ Ρτίος, οἵ (ρτοβαβΙγ) ἵπ εκαοΏηρ απ εχοτρϊίαπί ῬτοΠί ΟἨ 

τείαΙ] δα]ε5,” Ῥαΐ ἴπετε να5 α 11’ γπΙοΙι {οτραάε αΠΥ τεία]]ετ {ο Ῥὰάγ 

Ώ]ΟΤ6 (παπ Π{Υ ῬαδΚείς αἱ απΥ οπε ἔἶπιε 5 ἰη ἐπεῖτ ρτεεά {16γ ηαά 

σηοτεά {Πί5 Ια1ν, απά {Ώτοιρῃ {Π15 1ὲ ἵνας ΡοβδΙῦ]ο {ο αἴίαο] ἴπεπι. 

ο Ύπεη ἴηα Ῥτγίαηες ῬτουισΏί ἴλμε σοπρ]αϊηὲ Ῥείοτε {πε Φεπαῖα, 

{λε 5ΕΠΒἴΟΙ5 Ί6Τε6 5ο ατοισθά {Παί 5οϊηθ Ψετε τεαάγΥ {ο οτάεί ἴ]α 

οοηρίαΡ]ες {ο αττθςί απἆ εχεοιίε {πε αοοαδεά {οτπήίὮ. Ῥαΐ οηΏε 

οἳ {πε 5εηαϊοτς, Ῥτοίεςείίηρ ασαϊηδί οοπάεπιηΒξῖοηυ πηποιέ ἰτία], 

Ρειδιαάεά {πει {ο {ο]οιυ {Ἡε ]εσαὶ Ῥτοσοεάστε (5 2). ΤΠ ποπ]ά 

Ρε {ο {μα Φεπαίε {ο σἶνε ἴ]ε αοοαδεά α Πεατίης, απά 1 ἴπε οπατρες 

ΕΤΕ οιιδίαἰπεᾶ, {ο ρᾶς» ἴ]ε οΏδθ ΟΠ ἴο α Ιαν; οουτῖ. 

ΤΠε ορίπίοη οἱ {Πί5 δεηαίοτ Ῥτενα]]εά, απἀά αἲ α 5αΏ5εαιεηί 

1 5εε ἴῃΠο αποϊαοη ποπ Απϊδίοί]ε, Ρε]ου’. 

39εε ΟΠ ὃ δ. Τῆο Ῥατροςδε οἱ ἴπα Ιαν τεδίτιοῖπρ {μα τείαϊ]εις {ο ΕΥ 

Ῥαδκείς πιαςί Ώανε Ῥεεμ {ο Ρτεγεπί (πεῖτ ταϊθῖης ἴΏε τείαΙ] Ῥεῖοε ὮΥ «ογπετῖπς 

ἴπε πιατκεί. Θαΐ 1 ἴἩπε Ιαν αχεᾶ {πε τείαΙ] ρτῖος αἲ α ἀε[ηῖίε αάναποἙ ΟΠ {Πε 

ψηοἱοσα]ε Ῥτῖοε, πο αοοαπηπ]αίίοη οἱ σταῖη ΡΥ ἴπε τείαῖ]εδ οοπ]ἀ Ἠαγε ταῖδες 1. 

968 5, 6. 
4 Τημε βεπαίοθ Παά Επαὶ Ἰηγϊςάϊοβοη ΟΠΙΥ 1η «85ε οἳ Ῥεπα]ίε5 ποίῖ Ρρτεκαίετ 

ἴπαη α Βπε οἱ σοο ἆτ, ([ΏεπιοῬ.] 47. 43): ἵπ αἩ οἴμετ πάϊο]αὶ οα5ες {πεῖτ 

βπάϊηρς ῖαά {ο Ὃε ραβ8εά οπ {ο α ἶαιγ οουτί {οι Ηπαὶ αοίοη. Απὶδ. Κε. ά{ῆ. 

Ἀσ. Ἔ. 
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θε55Ίοη οί {16 Φθηαίε {Πε ἆεα]είς πνείο οχαπαἶπεά. ΤΠε 5επαίοτ ὮΥ 
ννηοςς Ιπῄπεηος {πα οτάετΙγ Ρτοσοεάστε Παᾶά Ῥεεη αἀορίεά Ίνας ἴ]α 

ΟΠΙΥ οπςε οἱ ἴπε δεηαίοϊς ἩΠο αἲ {Π5 5ε55ΙΟΏ Ῥτεδδεά {πε οαδα 

αραϊηςί ἴἶιειη (8 3). ΈΤΠε Θεηαίε {οαπά ἴπε οΏατρες βμδίαϊηεά, 

απἆ 5δεηί {πε οἈδε {ο α οουτί ππάετ {πο Ῥρτεδιἰάεπογ ος {πε ΤΗες- 

πιοίΠείαθ.” ) 
Τηε 5εηαίοτ Πο ὨΏαᾶ Ῥεοοπιε 5ο ΡΤοΙΩΙΠεΗΩΐ ἴΏ {πα ΡρτοδεοΙοη 

{ε]ί οΏ]ϊισεᾶ {ο οαττΥ τς οα5α {Πτοιρ] ---- οἴπεινΊδε Ἠαε γου]ά Ἠανε 

Ῥεεηπ Ρε]αενεά {ο Ἠανε Ῥεεη Ῥομρσῆί ο! ΒΥ {πε ΄τίηρ.’. Πε αοοοτά- 

Ἰηδ]γ ειηρ]ογεά 1/Υδίας {ο Ῥτερᾶτε ἃ 5ΡεεοὮ {ο: Επι {ο ἀε]ίνετ 1ῃΏ 

οουτί. 

Α ίαάγ ος {λῖς ο.ςε {ηνοί]νες α Κποπ]εάρε οἱ {πε Αἰπεπίαη Ίάγής 

τε]αΊηπς {ο «ΟΠΊΙΠΕΓΟΘ. 

Της 5η]α]] 8τθα οἱ {με Δ{Ιο {εττίζοτγ 1Ώ ΡΙΓΟΡΟΤΙΟΠ {ο Ρορια]8- 

Ποη, απᾶ {ῃθ ροοσ αἀαρίεάπεςς ΟΓ {Πε 5οἱἱ {ο ρίαίπ ῥρτοάἁοβοη ας 

οοπιρατθαά πΊ(Ὦ (μαι οἳ οἶῖνες απᾶ Ώσς, Ἰε[ί ἴΏε Ρεορ]ε ΊΙατρε]γ 

ἀερεπάαηῖ προΏπ {οτεῖση 5οπτοθς {ΟΙ {Πεῖτ ρταίη. Μοτε ἴμαπ Πα]{ 

οἱ {πε 5αΏΡΙγ οαπιε ΠΟοΠΙ {οταεῖση Ροτίς; ἴῑα στεαίετ Ῥατί Ίοπι ἴπε 

Ηε]εςσροπί απά {μα Ἐαχίης.ξ 
Ίὓπο ἀενε]ορπιεπί απά Ῥτοίθοίίοη οἱ ἴπῖς παάε απά ἴΏε οοΠίτο] 

οί {πε τείαῖΙ πιατκεῖί Ίνετε ορ]εοίς οἱ εδρεοῖαἰ ο8τε. Τη α] τε 

1 ΤΗε (μτεαίεηίης οἱ υ1ΐ5 ασαἰηςδί τΙΟΏ Ίπεη Ὠαά Ῥεσοιηθ 50 ΟΟΠΠΠΠΟΏΠ Ο9Ἠ [πε 

Ρατί οἱ Ρτο[οβείοπαἰ Ῥ]ασ]κπιαί]εις ἴπαί τεριίαξ]ο πηεΏ Ίετε ἸοαίἩ ἴο Ἠᾶνε αΏΥ- 

ἴΠϊπσ {ο ἆο νζῃ α σα5ο 1]ε {Π]ς (ορ. ὃ 1). 

3 Έοτ ἴ]ε οου{5ε ΙΏ 510Π 64565, 5ε6 Ατὶςί, ος. 417. ].ο. 

ὃ Το Ἠανεο απ Ιπβδοπρίίοη ἴοπι Ε]ειδῖς (Ο1Α. ΤΠ. 534 ὂ) νἩῖοἩ ρῖναος ἴπο 

απιοιπῖ οἱ Ῥατίεγ απά πηθεαί τεοδῖνεά αξ ἴπε Ε]διδίηϊαη {αχ ποπ ΑΕῑσα απά 

{πε οἰεγασβῖε», Φα]απηῖς, ὥογτος, Τ/ΕΙΠΠΟΡ, απά Ίππρτο, {ος {πα γεαί 3290/85 Β.ο. 

Ἶλε που ἴ]αί {Π15 {αχ ννας οπε-ςΙχίΏ οἱ οπς ρε οεηί οἨ {πε Ἡπο]ε Ρο οίΙοη 

οἱ ΡατΙ6Υ, απά οπε-ἴννε]{ίἩ οἱ οηπ6 ῥετ οεηί οἩ {Πε νΏεαί (Ο1Α. 1. 270). Έτοιι 

ἐμῖ5 1 Ώας Ῥεεη οοπιραίεἁ (λμαί ἴῃμε 5ο] οἳ Αίῑσα απᾶά {πε ο]ετας]ίες ρανο ἴα 

Ρεορ]ε οἳ Αίῑῑοα {[οτ {πείς οΨΏ οοηδαπιρίίοη 1η ἴπε [οΠονῖηςρ Υαατ αβοπί 

6οο,οοο πιθά. ο{ σταΙῃπ. Α. φἰαίεπιεπί οἱ Ὠοπιοδίμεπες (2ο. 41 {.) ἵπ 355 Ε.Ο. 

ἵπρ]ες ἴμαί {Πε Ἱπιροτίς οἱ ρταίη αἲ ἴΠαί πιο απιοιηίες {ο αροιί 8οο,οοο τηεά. 

α Υεατ. Πα ἴΏεςο ἀαία α5 {ο Ώοπις απά {οτεῖση σταῖη ατα ἴνεηίγ-δενεη 

7θ6ατ5 αρατί, ἴΏεγ ΠΙΔΥ Ῥε {αΚοεη α5 σ]νῖησ απ αρρτοχιπηαίε ταῖβῖο {ο {πε {νο 

δοιτςσες οἱ 5αΡΡΙγ. (δες Μεγετ, ῥο75ε ρε στ ανεε (ερεβίεδζε, ΤΠ. του Π.) 
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γατ5 {Πο οοπηίτο] οἱ {πε ογΙ{]σαἰ Ῥοδίς οἨ {Πέ σΓαῖη τοιίε Ίνα5 ἃ οοἩ- 

{αηί αἴπη; οο]οπίες Ίπεταο 5εηί οαίῖ {ο Ρροϊηῖς Ίετε {ΠεΥγ οοπἰά Ῥοίμ 
Ῥτοίεοί {πε τουίε απά Ώδσοοπιε Ρτοάπσετς; 1Π πια Οἱ Ὑαϊ ΡΤΒΙΗ 

Πεείς Ίνετε οοηνογεά ὮΥ ΊΤΙτεπιες (ορ. 19. 5ο). ΑΙ εχροτί οἱ 

σταῖη ΠΟΠ Αίίῑσα Ίνας Ρτοβὶρίίας, απᾶ πο οἴίσεη οἵ Ιηείῖο γ/ᾶ5 

αἰἱουεά {ο ΟΔΓΙΥ ϱΤ8ΙΏ {ΤΟΙΩ ΑΠΥ 5οµτοῬ {0 4ΏΥ Ρίαος 5ανο Αίΐΐσα, 

οτ {0 Ιεηά ΠΙΟΠΘΕΥ ΟΠ ργαϊΏ ϱατσοες ἀθρίϊπεά {ο οἴπει Ρροτῖς.ὸ 

Τηε Ιππροτίαοῃ Ίνας ἵη {Πο Παπάς οἱ ΨΏο]εδαιε ἀεαίεί5 (έµπο- 

ρου) αἲ ἴπε Ριαεῖ5. ἜΤΓπει Ὀπδίηεςς, μη {μαί οἱ ἴπε πΠο]εςα]ε 
πατκεί ἵΏ ϱεπείαΙ, ἵία5 απάετ {Πε οοπίτοὶ οἱ α Ῥοατά οἱ ἴεη 54ρεί- 

ΙηϊεπάθεΠῖς οἱ πο Ματκεί (Ἐμπορίου ἐπιμεληταί). 

Τηεςε οΠποετς Κερί τεσοτᾶς οἱ αἰ] σταῖη Ἱπροτίαεᾶ, απά εη{οτοεά 

ἴπε Ίαν ἴΠαί ος ενετΥ οατ6ο ο σταῖΏ νο {Π]τάς πιαςδί Ῥο ἵακεῃ ΠΠΟΠΙ 

πα Ῥίαειας αρ ἴο {πε οἳ(γ.ὀ | 

Τηε ρτεαίετ ρατί οἵ (με ριαίῃ ἴΏαὰς Ρᾶδςεά αἲ οΏος ΙΠπίο {πε 

Παπάς οἱ {πε τείαϊ]ετς, Ῥαΐ {ο Ρρτενεηί 15 αοοαπιπ]αίίοη Ίπ {Πείγ 

σίοΓΕεΤΟΟΙΩΣ απά {πειτ οοπςεαιεηῖ οοπίτο] οἱ Ῥτίοες, 1 Ίνᾶς ΡΓΟ- 

γιάεά ὮΥ Ίαν, ἀπάει ρεπα]γ οἳ ἁθαίΠ, {παί πο τεία]]ετ ποσά Ῥαγ 

ΏΊοτε {παν ΠΠΥ Ῥασκείς αἲ α Ππῃε (558 5, 6). 

1 οοΠο]απι οἩη Ώεπιος. 24. 136. 

3 ΓΏεππος.] 34. 37, 35. 5ο; 1γει1β. 27. 

ὅ ΓΏειπος.] 35. 5ο ἤ. 

4 Ώε]η, 20. 32. 

ὅ Ατίςε. Αεσβ. 41. ο1. 4, ἐμπορίου δ᾽ ἐπιμελητὰς δέκα. κληροῦσιν: τούτοις δὲ 

προστέτακται τῶν τ΄ ἐμπορίων ἐπιμελεῖσθαι, καὶ τοῦ σίτου τοῦ καταπλέοντος εἷς 

τὸ σιτικὸν ἐμπόριον τὰ δύο µέρη τοὺς ἐμπόρους ἀναγκάζειν εἰς τὸ ἄστυ κομίζειν. 

ΤΗ15 πιαδί πιθαη ἔΠαί {Πε Ἱπροτίενς αἲ ἴπε Ῥίταειςδ Ὕετο οὈ]ρεά ἴο 5ε]] Ίππιθ- 

ἀῑαιεῖγ ένο ἐλιτάς οἱ εΥείΥ σατρο {ο ἴπε τεία]ετς οἱ ἴμε οἶίγ ρτορετ (ερ. ἸΝ1]α- 

πιονή{σ, γ{αοέείες 1. 41λε, ]. 220 η. 65. ἈΒαδοῖί, 67. 4117. Ῥ. 245). ἾΊπ 

ΕΠ]5 νναγ {πο Ἱπιροτίθις Ὕνετε α]]ογνεά ἴο Ἠοὶά εποιβΏ Ἱηπ {Ππεῖν νατεῃοιςες {ο 

Ρτον]άςε {ος εππετρεποῖςς, Ὀπέ Ρτενεπίαεά ἔτοπι Πο]άϊης Ῥας]ς α 5ίοε]κ 5υΠιοΙεηί {ο 

οΟΓΏςΣ {πε πιατκεῖ. ΤΠε τααάἶπρ εἷς τὸ ᾿ Αττικὸν ἐμπόριον ἵπ Ἡατροοτα[ίθη 5.σο. 

ἐπιμελητὴς ἐμπορίου (πού; οοττεοίεἀ ὮΥ πα ἰοχί οἱ Ατςε.) Ιεά Ῥοεοκίῃ ἴο ἵπ- 

ετρτεί (Πί5 α5 ππεαπίηςρ {παί ο{ ενετΥ οαΓϱο οἱ ρταῖη ῬτοιρΏί ὮΥ {οτεῖίρη πιετ- 

οἶαπίς {ο ἴπε Ῥίϊαεας οηἱγ οπο ἐΠπίτά εοπ]ά Ῥε «ΠἩΐρρεά οἩ {ο οίπετ Ῥο5ί5, ἃ 

πηϊρίακα νΠ]οἩ Ὠαά ῬΏδσοοπιο ουττθηί ἴπ οἳς Παπάβοοϊς Ῥείοτε ἴπε ἀϊδοονειτΥ 

οἱ Απ]ειοί]ε’5 ἰτεβίῖςε. 
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Τηε ν]ο]ε τεία]] ρταΙΙ {αάς να5 σαρετνίσεἁ ὮΥ α Ῥοατά οἱ 

Οταίη Οοπιηϊςεῖοπατς; οἱ {Πεῖτ αρροϊηίπηθεηί απά ἁαςς νο Ἱθατη 

α5 {ο]ουνς {οι Ατὶςίοί]ε (ετβ. 41Π. στ. 1) :--- 

««Γπετε Ίνετε {ΟΓΙΠΕΙΙΥ ἴΕΠ σιτοφύλακες, αρροϊηίεᾶ ὉΥ Ιοΐ, Ώνε {ο 

ἴΠε Ρίταεςς, απᾶά Άνο {οτ Ἔμε ο1ίγ, Ῥὰ{ πουν έθετε ατα (νεπίγ {ο ένα 

οΙἳγ, απά ΠΠεεΠ {οί ἴΠε Ρίαθει». ΤΠεΕΥ 5ες, Πτςί, ἴμαί {πε πηστοιης 

σταΙΏ Ίη {πε ΙπαΓκεί 15 οΠετεά αἲ α τθαδοπαΡἰε ΡτίοςῬ (ώνιος ἔσται 

δικαίως): 5εοοπά!γ, ἴΠαί {πε πι]]ετς 5ε]! {Πε Ῥατίεγ πιθα] αἱ α Ρτῖοε 

Ῥτοροτήοπαίε ἴο Ίπαί οἱ Ὦατίεγ, απά ἴλπαι ἴμα Ῥακετς 5ε]Ι {πεῖτ 

Ίοανες αἲ ἃ Ῥιήσοε ῬτοροτΏοηαίθ {ο ἴπαί οἱ νἼεαί, απᾶ οἱ 54ο] 

ιγεὶρῃί ας ἴπε οοπηΠΩΙΡΙΟΠΕΙ5 ΠΙΔΥ Ρτεδοτίρε ({οτ ἴλμε ανν τεφαίτες 

{παπι {ο Πχ {πε πεϊΙσηί).) 

ΤηΏμς {πε σονετωπιεπί {ο]ογψεςά {πε σταῖη αἲ εΥετγ 5ίερ οπη 15 

γθοερΏοη ἵπ {πε Ῥίταςας {ο ἴλςα Ποπιθ Οἱ ές οΟΠΘΗΤΩΕΓ. 

Τη «ρεσῖα] επιετρεηοῖες ἴΏε ρεορ]ε Μετα ποί οοπίεηί νΠ{Ώ πιετε]γ 

τοςίτ]οΊνε Ἱωθᾶδατες, Ὀαϊ {Π6γ εἰεοίεά α Ῥοατά οἱ σιτῶναι ἴο Ῥαγ 

ϱΓαΙΏ αηπά 5ε]! 1{ {ο ἴἩε ΡεοΡρἰε αἲ α τεβδοηπαΡ]εα Ρτίοςε.  Αἲ ἴπο Πτοί 

πιθεείτρ οἱ (πε Ἐσο]εδία η 6ενθιγ Ριγίαηγ α ρατί οἱ {πε τουίίηε 

Ῥιφίηεςς ἵνας {πο οοπςιάθταίίοη οἳ {Πε ρταῖΏ 5ἩρΡΡΙγ." 

ουτΙΙΝΕ 

1. Ἱροοίμιον, ἔχοζάζσση, 3 τ--4. 

ΑΡΟΙΟΡΥ {οΥ αβΏρεατίηρ 1Π {πε σᾳ5ε, Ρτεδεηπίοἆ {ΠτοισΏ Ῥπεί παί- 

ταῖνε (Διήγησις) οἱ ἴπε οιοαπηδί8αησες νΝἨΙΟΏ οοηηεοί {πε 5ρεαΚεί 

ΨΙΠ 1{. 

ΤΠ. Πριθέσις {/7οβοσ1{10, 5ὸ ὃ--. 

Τμο σεπεταὶ Ίπε οἱ ατραπηεηῖ 15 ἱπάϊσαίεά ὮΥ ἴπε ας5ε οἱ Ἔρώ- 

τήσις (ορ. 12. 24-25). 

1 Έοτ {πο απεςίίοη «είπε {Πο ταίίο οἱ ἴπε τείαῖ] ἴο ἴπε πΠοἱεδα]ε Ῥτίοε 

ας Ηχαες ὮΥ ]αν, 5εο οὐ ὃ δ. 

2 ῬοεοΚκ]ῇ, «οΙσαβῥασιςαίήιης Ἱ. Τι; Ὀεπ. 18. 245: ΟΙΑΔ. ΤΠ. Νο. 

335» 359" 
ὃ Ατςε, εδ. «1. 43. 4. 



215 ΧΧΠ. ΑάΑΙΝΟΤΓ ΤΗΕ ἀΡΑΙΝ ΡΕΑΙΕΝΣ5 

ΤΠ. Πίστεις, 4415Ί10εΙ2110, 58 ὃ--21. 

4. Απςνετ {ο {πε οἶαῖπα εμαί (πο ἀε[εηάαηίς αοἰοᾷ απᾶεί ἄϊτες- 

Ώοη οἱ {Ώθ (αταίη ΟοπιπιΙδδΙΟΏΕΙ5, 85 ὃ--το. 

τ. ΤΠε αἀνίσο Ίνα5 ὮΥ οηΙγ οπς οΟΙΠΗΤΩΙΡΦΙΟΠΕΣ, απά {παί οη]γ {ο 

είοῥ {πεϊτ οοπιρεεΊοη, πο {ο οοἵποτ {πε 5αρρ!γ, ὃδ ὃ--ο. 

2. ΓΗΘ αἀνίος ἵας ὮΥ α οοπιπηϊβδῖοΏετ Οἱ Ια5ί γεατ; ἴπε ρτος- 

εοαί]οη ἵ5 αρα]ηςί αοῖς οἱ {π]5 γεατ, ὃ ο. 

4. Ὀλποιὶᾶ νε ρταπί ἰμαί ἴΠεγ αοἰεᾷ απάει αἀνίοε οἱ {πε οοΠ]- 

ΤΩΙΦΦΙΟΏΕΙς, ο οπΙγ οοπο]αφδίοη πηαδί Ὃε {Παί πε οΟΠΙΠΙ65ΙΟΠΕΙ5 

οἀρΏί {ο 5πατε {Ώαιτ ραπϊςσΏπιεη{, ὃ το. 

δ. ΔηδΥετ ἴο με οἰαίπι ἰπαί ἴε ἀε[επάαηίς αοεά {ος ἴ]α 

Ρύτροςε ο Κεερίηρ Ρτίοες ἀονπ, ὃ8 τΙ--τό. 

τ. Τηἱ5 οἰαίτη ἰ5 Ιποοηβὶςεηί ΥΕ {Πε 5αάάεπ απά Η]ρ] τίςε οἱ 

Ῥτίοεςδ οἩ {πε 5ίοοΚ 1π ἰπεῖτ Παπάς, 56 11--12. 

2. ΤΠϊς οἰαίῖπῃ ἶ5 Ἰποοηβὶσίεηί πὮ {Πεῖτ πιαπ]εςί ΙπάΙΠετεηοε 

{ο ἴπε σοοά οἱ ἴπε Ῥεορίε ἨΠεη οα]εά προη ἴο πιεεί ἰχοίτ «ατα 

οἱ (με ραβ]ς Ῥατάεῃς, ὃ 11. 
4. ΤΗϊς οἶαῖπι ἶ5 Ἱποοηβίείεηί νηίὮ {πει ποίοτίοις αἰιεπιρίς {ο 

«ρτεας ταπηοτς5 Οἱ οοιηῖηρ ἀἰδαςίετ, απάἀ ἴπεῖτ ΡτοΠ{Ρ ΙΏ γοῖσ τενεῖςες, 

δ5 14--τό. 

(. Απ΄ αοααίαὶ ποιά Ῥε απ αΠτοπί ἵο {ια Ἱπιροτίετς, 

δ τ7. 

2. ΤΠεὶτ αοκποπ]εάριηεηί οἱ ἰπεῖτ νιο]αίοη ος ἴ]ιε Ίαν πΊᾶ]ες 

αοα τα] Ἱπιροςφ]ρ]6, 5 17-15. 

δ. Τηε εχαιηρ]εα οἱ οοηνΙοοΏ 15 πεεάεά {ο Κεερ ({Πῖς οἷαςς οἱ 

ΙΠΕΏ ἶΏ ΟΤά6Υ 1η {Ώο {αίᾳτε, 9 ὃ το--20Ο. 

ὅὔ. Ἐεβιδε {ο ΡΙΥ ἴπεπι, Ῥαΐ Ἠανε «γπιραίἩγ ταῖηετ η πε 

οἰᾷζεης ἨΊΟΠ {ΠεΥ ανα δίατνεά απά {πα Ἱπιροτίεί5δ Πο {Πεγ 

ηανα οΏθαίεά, ὃ 21. 

ΤΝ. Ἐπίλογος, 2ε7ο6α10, ὃ 20. 

Τηεῖτ σι]ε 5 ποϊοτίοας. Ταδᾶος απᾶ -επεᾶβρει {οοά ατε {πε 

ἵδοιες οἱ γοιτ νετα]οῖ. 



ΑΚαυΟΜΕΝΤ ΑΝΕΟ 3ΘΓΥΤΑΕ, 2190 

ζΟΜΜΕΝΤΕ ΟΝ ΑΕΒΟΌΜΕΝΤ ΑΝΡ ΡΤΥΙΕ 

πε αοκπον]εάσιπεπί οἱ {πε ἀείεπάαηίς (Παί (Που Παά Ῥτοκεπ 

{πα Ἰδίίει οἳ ἴπε Ίαν 1εί {οτ {πε ῥτοδεοαίίοπ οπΙγ {πε ἴα5κΚ οἱ 

Ῥτεακίπρ άονη ἔἶνε πποτα] εβεοί οἳ ἴπεῖτ Ῥ]εα {παῖ {ευ αοἰεά απάετ 

ἀϊτεσβῖοι οἳ ἴε Οοπιπιςδίοπεῖ. Έοι {Πὶς 1ηδίας οοα]ά οοπηέ 

ἩΏοΏ ἴλε «ΟΠΠΙΟΏ ῬεΠε[ απιοης {πε Ίάτγ {μαί (πε τεία]]ετο ψετε 

εχίοτίίοπ6ίς, απά {πε Ρροραίατ Ιπάϊσηαίοη αραϊηςί αηγιρῖηρ ἴῃαί 

ἱεπάεά ἴο ταῖδα ἴπε οοδί οἳ {οοᾶᾷ. Πε ςΚἰμα]]γ {πτονς αροῃτ {Πἱ5 

στοιῥ οἱ ἀε[ίεπάαηίς {πε οάἵαπα {ναί Ῥε]οηπρς ἴο ἴΠεῖτ οἶαςς. 

ΤηΏε Ίδδις ἵνας 5ο 5ΙΠρΙ6, {πα ο8δε 5ο Ρτε]αάϊοςά ἴη {ανοι οἱ ἴπε 

Ρτοδεοσίίοη ὮΥ {πε ΡτεΙιπιίπατγ αοΏοη οἳ {1ο θοπαίε, αΏά ἴπε οσα 

οἱ ἴἶιο αοἲ 5ο οθτίαϊῖΏ, ἴπαί Τδιας ἵίαδ οοπῖεηί {ο Ῥτεδεηί ΕΥΕΤΥ 

{αεί οἱ {πε Ῥτοδεσοίοη ΥΙΓΠ {ιο αίπιοςί 5ΙπιρΠοΙγ απάἀ Ὀτενί{γ. 

ΤἩς ρετοοπαίγ οἳ {πε 5ρεαᾶΚετ ἆοεςδ ποίῖ αρβραατ, Ὀαΐ {Πε ατρι- 

πηθηΐ5 ἆΤε ἀπΠαΏςΥεταΡ]ς, απά ἴπε αΡρρεαὶ {ο ρτε]αάϊος 15 5Ώται/ά]γ 

Ρ]απηεᾶ. 

Τῃο Ἱαηπριαρε 15 α5 5ἰπρίε ας {Πε {ποισΏί. Τῆοε 5ρ6αΚετ γ]διες 

{ο ανοὶά ενετγ αΡρρεαταποἙῬ οἱ {πα Ρτο[οβεῖοΏαΙ Ρτοδεοπίος (8 τ) ; 

πεπος {νε ἱαηριασε ἶ5 ἄεε Ποπ αἲἱ τηείοτῖοαἰ ατάβοςε. ΤΠε Βπαὶ 

Νοτάς τεβεοί {πε ςρ]τίί ο{ {ια 5ρεεοὮ αΏά {πε ΡτασξῖσαΙ οΏβταοίετ 

οἱ {πε πια. 



ΧΧΙΠΙ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΟΙΠΟΔΩΝ 

Πολλοί µοι προσεληλύθασιν, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
ϱ ιζ ϱ 3 Ν αν λώῶ 93 ων) 8 λη 

αυμα οντές οτι εγω των οιτοπωλων εν ΤΊ] ου ή 

ΔΝ ϱ Αα 4 

κατηγόρουν, καὶ λέγοντες ὅτι ὑμεῖς; εἰ ὡς μάλιστα 
» λΝ . [ο ε Α ΦΟολ ο Ν Ν Ν 

αντους ἀδικειν ἡγεῖισθε, οὐδὲν ΥΤΤΟΝ καυν τους περι 

΄ ων) 

στούτων ποιουµένους τοὺς λόγους συκοφαντεῖν νομίζετε. 
ς ο ω εν 

ὅθεν οὖν ἠνάγκασμαι κατηγορειν αὐτῶν, περὶ τούτων 
α 3 Αν ρν 

πρῶτον εἰπειν βούλομαι. 
3 χ Δ ς ΄ 5 / 3 Χ ν 

Ἐπειδὴ γὰρ οἱ πρυτάνεις ἀπέδοσαν εἰς τὴν βουλὴν 
περὶ αὐτῶν, οὕτως ὠργίσθησαν αὗτοῖς, ὥστε ἔλεγόν 

τ. ἐν τῇ βουλῇ: 5εε Τηίτοά. 

Ρ. 214. --καί (Ῥείοταο τούς): αδο. 

ΤΠ6 «οπΊποἩ Ιάεα οἱ συ]ί ἴπ ἀδι- 
κεῖν απᾶ συκοφαντεῖν ἱεαάς {ο {πε 

ᾖδθ οἱ καί. «ἨΠονμεναεί συ]]ίγ γοι 

Ρε]ενε {πε ἆθαίεις {ο Ὀ6, 7οι ποπε 

ἴπε Ίεςς (πΙπ]ς (Παί ἔλοςε αἶδο Υπο 

Ρτοδεου{ε {6ίη αΓθ σ1]{Υ----οί5Υςο- 
ΡΕΠΒΠΟΥ.--- ποιουµένους τοὺς λόγους: 

6ρ. ο 12. 2.--- συκοφαντεῖν: αἩΏ 

Ιπάἰσφίίοη οἱ ἴἶα οχίθηέ ἔο η] εἶι 

Ῥ]αοκπιαΙ] Παά σοπο ἰπΠ {Πε παπάς οἱ 
ἴπα ρείίγ Ιαηγαίς απά ρο[µΏείαης. 

---ὅθεν: ἴἶπε απἰοοεᾶςηϊ ἶ5 τούτων. 
ο. οἱ πρυτάνεις: ας ἴΏς εχεοι- 

ανα οοπητηϊ{ίες οἱ {πε οεμαΐθ, ἴῃμα 

Ρινίαπες τεσεῖνεά ἴπε οοπιρ]α]πί 
2 

απά Ἰαϊά Ἱι Ῥείοτο ἴπαο Θεηαίθ. 

Πο {ο οοιηρἰαἰπαΏπίς πεγε ἄοες 

πηοί αρρεατ. 1 ἶ5 Πκεἰγ ἴἶναῖ {πεγ 

Ίετο ΙπΙροτίςίς, {ΟΥ ἐλεῖγ Ιπίεγεςί5 

αγε πτσες ἵπ ὃ 17. Αἴετ ί]α οματσα 
Ίά5 οΏοσς ἱακαη ονε 7 {πο Φθεπαίε 

αΏάᾶ {Πε οαςδε 5εηΐ ΟΠ {ο οο{ί, {Ώαςδα 

οοπιρ]αϊπαηῖίς Ὠαά πο ΠΙΓίΠεΓ οἵ- 

Ποίαι οοπηθοβίοη γη 1. --ἀπέ- 

δοσαν: {ἴπε {οεοΏπίσα] ἴεγπι {0ΥΓ 

τείετεηπος οἱ Ρυδίηςςς Το {Πε Ῥοὰάν 

ἵο ΥΠΙος 1 Ῥε]οηΏσς (ορ. ἴμε δε 

οἳ ἴπε 5αππθ Ίνογά {οΥ ραγπιεπί οἱ 

α ἀ4ε5ἲ), Τ.. ὃς 3. 5.Ο. Ι. 2 Ῥ. 9ο 

ἴδοο. 18. 6 ἐκεῖνοι (ἴἶιε Τεπ) δ᾽ εἰς 
τὴν βουλὴν περὶ αὐτῶν ἀπέδοσαν. 
---αὐτοῖς: 0356, 5ε8 ΟΠ ὀργίζεσθε 

20 
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τοτινες τῶν ῥήτόρων ὡς ἀκρίτους αὐτοὺς χρὴ τοῖς ένδεκα 
ω) ’ [ο 

παραδοῦναι θανάτῳ ζημιῶσαι. 
ε , Ν » 
Ύγουμενος οὲ εγω 

δεινὸν εἶναι τοιαῦτα ἐθίζεσθαι ποιεν τὴν βουλήν, 
9 λ 5 / 8 , / λ , 
αναστας ειπον οτι μοι οοκοιὴ κρινειν τους σιτοπώλας 

λ Ν / / 5 / 9 κά ΄ 

κατὰ τὸν νόμον, νοµίζων, εἰ μέν εἰσιν ἄξια θανάτου 
5 ω ω ω Χ 

ιεἰργασμένοι, ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον ἡμῶν γνώσεσθαι τὰ 

8 

20 

/ 5 λ ν΄. 3 αν 5 α » λ » ρ 
δίκαια, ευ δὲ μηδὲν ἀδικοῦσιν. ου δεῖν αυτους ακριτου» 

ἀἁπολωλέναι. πεισθείσης δὲ τῆς βουλῆς ταῦτα, δια- 
/ 3 / / ς 3 Ν / ϱ 

βάλλειν ἐπεχείρουν µε λέγοντες ὡς ἐγὼ σωτηρίας ένεκα 
ο ω ο λ τῆς τῶν σιτοπωλῶν τοὺς λόγους τούτους ἐποιούμην. 

ν λ Ὁ . , ϱ 2 3 » ας , ν 
πρὸς μὲν οὖν τὴν βουλήν, οτ ἦν αὐτοις η. κρίσις, εργῳ 

ἀπελογησάμην: τῶν γὰρ ἄλλων ἠσυχίαν ἁγόντων 
Δ ῳ Ν ω / ἀναστὰς αὐτῶν κατηγόρουν, καὶ πᾶσι φανερὸν ἐποίησα 

ϱ 9 6 λ ’ 5) 9 Χ ω) / Α 

ὅτι οὐχ ὑπὲρ τούτων ἔλεγον, ἄλλα τοις νόµοις τοις 

12. 9ο. ---ἀκρίτους: 5εε ΟΠ 12. 17. 

Νοίε {αί πεῖῖος αΓε α55αηιεά Ἠετα 

{ο Ώανε ἴηὮε 5απ1θ τ]σΏ{ {ο ἵτία] αν 

ΟΙἱ1Ζ6Η6. ---- τοῖς ἕνδεκα: {ἴΏε Ῥοατά 

οἱ {εη (οηςίαβ]ες απά {Πεῖτ εἰοτῖς, 

πΠο πα οΏατσε οἱ ρΗί5οΠ5, 6οχεοιΙ- 

Ώσης, απά ἴηθ πιοίε Ἱπιροτίαπί 

αιτεδί5. Το Ρε ἀἰδαποιϊς]ες {οπι 

Ώια οοἵμς Οἱ 1299 ριδ]ίς οἶανες 

ΝΏο τηαάε αρ ἴμε οἱγ Ῥρο]ΐοε. --- 

ζημιῶσαι: ορ. Ατὶςι. {εῤ. «Αέῆ. 

20. 4 παραδοῦναι τοῖς ένδεκα θα- 

γάτῳ ζημιῶσαι. Ροἵ ἴπε (άανε) 

Ιπβη. 5εο ΠΔ. 951: (α. 1532. 1; 

Ῥ. 5ο2: (αἱ. 565: (1ΜΤ. 772 (8). 

---ἐθίζεσθαι: ἴ]α Ἱπιρ]σαΠοὮ 5εεΠΙ5 

το δε {λαί 54οὮ οαδίοιις οἱ Π]εραὶ 

οοπάδιηπα(Ίοπ ατε αἰτεαάγ ετεερίης 
ἵπ. Ορ.ΧΙΧ.Πωπος. ρ. 161 κ. Τ.---- 

ἡμῶν: ἴΏε Φεηαῖε.---ἀκρίτους ἀπολω- 

λέναι: {π6 {ποισ]Ώί οἱ {Πε ρίοροσα| 

ιο Ραΐῖ {Ἠπεπι ἴο ἀεαίμ. ψηίποιί α 

Πα] ἶ6 5ο Ρρτοπιπεπί]γν η πτη]πά 

Ειαξ ἀκρίτους ἵ5 ἀδεά εναπ ἵη ἴμε 
«οοοπά Ἰα] οἱ ἴμε α]ίογηαίῖϊνο, 

ὤπετε 1 ςίτὶοΙΙΥ Ώας πο Ρρ]ασε: ἴ]ιο 

ἵπηοσεπί ουσΠμί ποῖ {ο Ῥε ριί {ο 
ἀεαίῃ αἲ α]Ι ----Ίτ]θά οἱ απίτ]εά. 

8. ἐπεχείρουν: 2.6. αἴτει ΤηΏε 5ες- 

5ἵοη οἱ ἴπο Φεπαῖς. --- ἐποιούμην: 

2.6. αἲ ἴπε τεοεηί 5ε55Ίοηπ. ΈΤεηςο, 

566 ΟΠ ἐποίουν 12.25. η 0η 12. 56 
αηπά 19.5ο.---η κρίσις: αἲ {Πε 5εοοπά 

5ᾳ55ἵοη οἱ ἴΏε ὀΦεπαίε, ΝΠΕΠ ἴπεγ 

ἀοοῖᾶάεά υνπείπετ {ο γ {νε οαδε 
[πειηςα]νες οἵ τείετ Ιΐ {ο α 117. --- 

ἔργῳ ἀπελογησάμην: ᾖ οοτυέγειί 

7ᾖε εαγθε ὂγ 74 ἄοζίο. -----ἔλεγον, 
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/ 9 ο 5 ρ λ Ὦ , ο 
4 κειµένοις ἐβοήθουν. ἠρξάμην μὲν οὖν τούτων ένεκα, 

οὐ δεδιὼς τὰς αἰτίας': αἰσχρὸν δ᾽ ἡγοῦμαι πρότερον παύ- 
Δ ια ε λ » ο λ / σασθαι, πρὶν ἂν ὑμεῖς περὶ αὐτῶν ὃ τι ἂν βούλησθε 

Ψηφίσησθε. 
ὅ ἸἹαὶ πρῶτον μὲν ἀνάβητε. 

Ναί. 
/ Α ο / .λ 6 / ϱ Ὁ ΄ 

βονόµοις τοῖς τῆς πόλεως, ἢ ὡς ποιήσων ὁ τι ἂν βούλῃ; 

3 Δ Δ 3 ιά / 

εἰπὲ σὺ ἐμοί, µέτοικος 
5 Αα Ν / ε / Αα εἰ: Μετοικεῖς δὲ πότερον ὡς πεισόµενος τοῖς 

ε ) ο «λ Α 3 Α » 

Ὡς πεισόµενος. Αλλο τι οὖν ἢ ἀξιοῖς ἀποθανεῖν, εἰ 
/ Ν Χ / 3/5 Ὡ] ή ε 

τι πεποίηκας παρὰ τοὺς νόμους, ἐφ οἷς θάνατος Ἡη 
΄ 

ζημία 
΄ [ο , , ο] 8 ε 

πλείω σῖτον συμπρίασθαι πεντήκοντα φορμων, ὧν ὁ 

Ἔγωγε. ᾽Απόκριναι δή µοι, εἰ ὁμολογεῖς 

, 9 α , 9 Ν 3 ’ ’ 

45 νόμος ἐξεῖναι κελεύε. ἘΕγὼ τῶν ἀρχόντων κελευόντων 

συνεπριάµην. 

ἐβοήθουν: 1.ε. οΏ ἴ]ιε Πτδί οσραδίοἩ. 

ΤΈταης. ὮΥ ΕΈηπς. Ρρἱαρ. 1ο ἐποι- 

ούμην αΏονθ. 
4. ἠρξάμην: 2.έ. αἲ ἴωε 5δεσοοπά 

5θ55ίΟΏ, ἡ κρίσις Ὦ 3.--- μὲν οὖν: 
{οἵζσε, 566 οὗ 12. 3 0Ο. --- τὰς 

αἰτίας: ἴ1ε οἴαισος ἀεποτρεά Ίπ 

6 3 (διαβάλλειν ... λέγοντες κτλ.). 
--πρίν: ἴο σονειαῖαπς οἶαιςε ἶς 

Ροβ]{ἳνε ἵπ {οίπη ΟΠΙΥ, 1{ Ίας {Ἡοίε- 
{οτε {πε ε[εοί οἱ α πεσανο, ΠΑ. 

9024 Α:; (. 147ο (185: 5εηίεηςθ); 
Ῥ. 627: (1. 644 ἆ;: (αΝΙΤ. 617. 

5. Όπ ἴἶε ἐρώτησις ϱΡ. ΟἨ 
12.24.-- σύ: ἴ]λο 5ρεαΚκετ σα] {πα 

π'ηο]ε στοιρ οἱ ἀείεπάαηῖς ἴο ἴνε 
σίαπἀ, Ῥαΐ αἀάτεξξες οπε (ρείπαρς 

{πε ]εαάεί οἱ {πε «έτίπο 3) α5 ελεῖτ 
τερτεδεηί{α!{Ίνε. --- ὡς: {ο:66, 568 ΟἩἨ 

16. 8. ---ἄλλοτι.. . ἤ: (. 16ο): 

ΗΑ. το]ς Ὀ.--- οἳς: {νε απἰεσεάεπ{ 

ἶ5 {πο Ἱπάεβπί{ς Ἰάθα ἱπρῆθαά ἵπ τι; 
(1 οὗ {ῇε ε7ῶπες 7ο τυῤᾖοῷ αἴεαίῆ 

{ὖς {ᾖε Δεμαίέγ. ---δή: 5εε ΟΠ 26.9 

(Α).-- συµπρίασθαι: ὀοιρᾖέ 4: 
ἴε συν- Ἱπιρ]ες ἴπε Ῥυγίης ἴοπι 
νατίοις 5οµτοες, ποῖ {Πε οοπιὈΙη]ης 

ΝΗ{Π οίμετ Ῥαγείς. Τη {πῖς οαδε ία 

Ῥαγετς αῑά οοπιρίπε {ο Ἰο]ά {πε 
ριήοε ἀονη, Ὀα{ {πε οἴατσε 15 {]ιαί 

ἴπε ἱηαϊν]άπαί τεία]]ετ ΏουςΏί πποτε 
ἴπαη {Πε Ίαν αἱονίθά. --- φορμῶν: 

[ως ποτά πιεαη5 α Ῥαξδκεί; Ρυΐ α5 

ἴο Πο πιαος {πε 5ίαπαάατἁ σταϊη 

ΡασΚκεί Ὠε]ά ἵνα Ώανε πο Κπον]εάσε 

ἨΠΒίΕΝ6ΘΓ. --- ἀρχόντων: {ἴ16 σιτο- 

φύλακες. Έοτ ἴπε αἰειιρί οἱ τα 
αοοαςθά {ο ἀείεπά ΠΙπιδεΙ Ὦγ Πὶς 

ΔΏΦΥΤΕΙ, ΠΠΙε αἁἀπιίηςσ αΏ α)Ρ- 

Ρρατεπί ν]οἰαΐοι οἱ ἴῑπα 81, ορ. 

12. 25 τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχόντων προσ- 
ταχθέντα δεδιὼς ἐποίουγ. 
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ο 5. - 

Ἐὰν μὲν τοίνυν ἀποθδείξῃ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὡς 
. ἵς / ἁ , λ , Αα 9 

ἔστι νόμος ὃς κελεύει τοὺς σιτοπώλας συνωνεῖσθαι τὸν 
[ων 9 ς 2» : ΄ 3 ΄ 

σῖτον, ἐὰν οἱ ἄρχοντες κελεύωσιν, ἀποψηφίσασθε' εἰ 
ιοδὲ µή, δίκαιον ὑμᾶς καταψηφίσασθαι. 

2 

ἡμεις γὰρ ὑμῖν 
παρεσχόµεθα τὸν νόµον, ὃς ἀπαγορεύει µηδένα τῶν ἐν 

ων) / ’ ω) ’ ω ω 

τῇ πόλει πλείω σῖτον πεντήκοντα φορμῶν συνωνεῖσθαι. 
υ 

8 . Ὡ » / ς λ “. 

'. Χρην µεν τοίνυν, ὢ ἄνδρες δικασταί, ἱκανὴν εἶναι 
Ἆ / 3 λ “ λ « ο 

ταύτην τὴν κατηγορίαν, ἐπειδὴ οὗτος μὲν ὁμολογεῖ 

οσυµπρίασθαι, ὁ δὲ νόμος ἀπαγορεύων φαίνεται, ὑμεῖς 
ΔΝ 8 8 

δὲ κατὰ τοὺς 
ο α 

ἵνα πεισθῆτε 

φἀνάγκη διὰ µακροτέρων εἰπειν περὶ αὐτῶν. 

’ 2 / ο ϱ 2 

νόμους ὁμωμόκατε ψηφιεῖσθαι' ὅμως ὃ 

ὅτι καὶ κατὰ τῶν ἀρχόντων ψεύδονται, 

ἐπειδὴ γὰρ 
Φ τν » » 9 , » 

ουτου ΤΗΝ αιτιαν εις εκεινους ἀνέφερον, παρακαλέσαντες 

τοτοὺς ἄρχοντας ἠρωτῶμεν. 
8 ς Ν ΄ 3 ΔΝ 

καὶ οἱ μὲν τέτταρες οὐδὲν 

ἔφασαν εἰδέναι τοῦ πράγματος, Ανυτος ὃ ἔλεγεν ὡς 
ω α ΔΝ ό - ς Αα 

τοῦ προτέρου χειμῶνος, ἐπειδὴ τίµιος ἦν ὁ σῖτος, τού- 
των ὑπερβαλλόντων ἀλλήλους καὶ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς 

6. τοίνυν: {οΐσ6, 566 οἩ 16. 7 

(Β). --- εἰ δὲ µή: 5εε ΟἨ 12. 15. --- 

ἡμεῖς: {πο ᾧεηαΐθο. ΤΠεγ υου]ά 

5εηΏά ἀοπΏ {ο {Ώα οοιγί {πε {αοίῖ5 

{οαπά ἵηπ {Πεί Ἱπνεδίσαίοι, ἴΏε 
Ίαννς Ίπνο]νεά, απά ἰΠεῖτ οὗ οοἩ- 

ο]αδίοη. ---µηδένα: ΗΠΑ. 109209: {(α. 

τόιςσ; Ῥ. 4314: (α]. 572. 

7. ἀπαγορεύων Φαίνεται: αἱς- 

ΏΠησυ]δῃ ΠΟΙΠ ἀπαγορεύειν φαίνεται. 
ΗΑ. οδό; (α. 1592. 1: Β. 66ο. 1 Π.; 

(1. σδς α. 
8. ἠρωτῶμεν: αἲ ἴπε Πθατίης 

Ἠείά ὮΥ νε Βεπαίε (ἡ κρίσις ὃ 3). 
--οἵ μὲν τέτταρε: ΟΡ. ΟΠ τὰς 

ὀκτώ 32. Ο2ἵ. ---"Ανυτο: ἵί ἵδ 
μποετίαίπ Ἰλείπετ {5 ἵνας ἴπε 

Αηγίας πΠο 5Πατεά Ιπ {πε Ρίο5ε- 

οαΏοη οἱ θοοταίε. Τμαί Απγίυς, 

ἃα ΠοὮ ἵαππετ, παδ α Ἱεαάϊης 

ἀαπιοοσταί, αδθοοϊαίεά Ιίπ Τῆτα- 

ογρι]ας Ἱη {πα Ἠείατη. Ορ. Ιξοο. 

19. 23 Θρασύβουλος καὶ ᾿Αγυ- 
τος µέγιστον μὲν δυνάµενοι τῶν ἐν 
τή πόλει (αε. 399 ΕΒ.0.). ΤΗϊ5 ας- 
ΠνΙίγ ἵη ρτοίεοίῖηςσ {πε ΡΟΟΓ τηβη)ς 

{οοᾷ 5αρρὶγ ποιά Ῥο απῖίο ἵη 
Κεερίησ π(Ἡ Ες ἀεπιοστα[ῖο τθ]6. 

---πρὸς σφᾶς αὐτούς: ἴμε τεβεχίνα 

{ΟΥ {πε τεοίρτγοσαΙ| ῥρτοπουπ (ΗἨΑ. 
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µαχοµένων συμβουλεύσειεν αὐτοῖς παύσασθαι φιλονι- 
Α ω) Α λ ’ 

ος κοῦσιν, ἡγούμενος συμφέρειν ὑμῖν τοῖς παρὰ τούτων 
2 / ς 3 ΄ ΄ ΄ ὃ ο Ν 

ωνουμµενοι» ως ἀξιώτατον τοντους πρίασθαι ἵ ειν γαρ 

3 Ν . : ων / ω ΄ αὐτοὺς ὀβολῷ µόνον πωλεῖιν τιμιώτερογ. 

686 5: «.οο6; Β. 471 π.2). ἃ π5ο 

ΟΟΠΏΠΙΟΠ η Α{ο ρτο5δε; 1Ώ 1γδίας 
σοπΠπεά {ο {Πίς ρ8δδασε απά 14. 42. 
Εοἵ πρός 566 ΟΠ 32. 10, ΟΠΙ{. Νοία. 
----μαχομµένων: ΟΠ ἴπα ππείαρΏοτσί- 

σα Ἰαηφιασαο, 596 Ιπίτοά. Ρ. 25 

η. 5.---παύσασθαι Φιλονικοῦσιν: 

Ρ. οη παύσασθαι λέγοντι 12. τ. ---- 

ἀξιώτατον: 1,. ὃς 9., ἄξιος Ἱ. 3 Ὦ: 

ορ. α. --- δεῖν γάρ κτλ. : 707 {ᾖεγ ᾖααά 

{0 εὐ/ αἴ αΏ ααἴσαζοε οἵ 710 13076 

{α α οὔοί (οη ἴπε πιεάιπιπς). 

ΤΗϊς σἶνες {1ε {6αςοὮ {οι Απγίας9 

Ρε]εί (ιαί ὮΥ ἴἶιο ρίαπ ρτοροδεᾶ 
Πιο ρεοΡρίε φοι]ά σεί «Ώοαρ ϱΓα1Π : 

[ο τεία]]ειίς ατα ἴο οοπιδίηε {ο 

Κεερ ἁονπ ἴπε π]Ώοϊἰεδαίἰα Ῥγίςς, 

απά ιεη {Πεγ ΊἸω τη έπιαςί ο 5611 

αἲ 4η αἆναπςοε οἱ ποῖ 1ΠΟΓΕ ἴλαπ 

Άη οΏοι. ἘΒαί πΏγ έπηαςί” ἴπΠεγ; 

Τ9ο Ιη{ετρτείαΊοης ατα ροςδῖθ]ε : 

(τ) Τί πιαγ Ὃε ἴιαί ἴπετε ἵνας α 

Ὅ1ανν {οτρ]άάίπς τείαῖ]ετς οἱ σταῖη 

{ο 5αἰ] {οι πΊοίς ἴἨαπ απ οροὶ Ρε 
πιεάΙπηις αρονε ἴπεο ὙΠο]εδα]α 

Ῥτίσε (4.έ. ἴπε ΙΥπο]εδα]ε Ῥεῖσε αἲ 

ἴπε ππε οἳ {πε 5αἱθ). ὃδαος α 

Ίαν νγου]ά πεϊίΏες Ῥε ἁβιοι]ί οἱ 

εχεοιίίοη που Ἰποοηφὶσίοεωί νηξῃ 

{πε οοπάαεί τενιενεά ἵπ {5 

«ρεεοῃ. ΤΠε πΠο]ερδα]ε Ρτίσο ἆαγ 

Ῥν ἆαγ ἵνας πιαίίετ οἱ ΟΟΙΠΠΙΟἨ 

/ 3 

ὥς τοίνυν «οὐ 

Κπον]εάσε, απἀ {ια 5α]ες οἱ 16- 
ἴα]εις οου]ά εαδΙΙΥ Ῥε {οἱοψεά, 

{οΥ ἵέ νας ἴπ ἴπε Ιπίετεςσί οἱ ἴπε 

Ῥιτομαςετς {ο τοροτῖί αηΠγ ονεί- 

ΠΏᾶβί6θ. Α οΆδε κο ἴλπαί πεῃ- 

Ώσοπεςά η ὃ 12 ἶ5 ποῖ Ιποοηβίςδίεηί 

ΑΙΤΏ 5, {οἵ α τσ οἱ α ἄτασΏπια 

η {Πε πΠο]εςα]α ρτίος που]ά οαΙΤΥ 

πη(Ὦ 1 ως 5απηθ τῖδε 1Ώ ἴΏο τεία]] 

ῥρήσθ. Ῥιαΐ πο 5Ποσ]ά 5αρροςο, 

1 {πετα ηαά Ῥεει 5ος α Ια17, ἴπαί 

πε νἰοἰαέίοηι οἱ Ιέ ποι]ά πανε Όεει 

οπε οἱ ἴμε {αοῖ» ὈτοιφΏί οιυί 1Π 

ἴωε οτος5-αιεξΠοπ]ηςσ οἱ ὃ 5; λετε 

ἴΠε 6.56 56εΙης {ο Τεδί οἩ {Πε νΙο- 

Ιαΐοιπ οἱ {πε Ιαν; τεδιτ]οίπς απ8η- 

Πίψ. Τῃο σίαίεπιεπί οἱ Ατιςίοῖ]ε 
6 ποί ἀεβηϊίε: οὗτοι (56. οἳ σιτο- 
φύλακες) ὃ ἐπιμελοῦνται, πρῶτον 

μὲν ὅπως ὁ ἐν ἀγορᾷ σῖτος ἀργὸς 
ὤνιος ἔσται δικαίως 265. 4έᾷ. στ. 
3. Ὁε6 3ἱ5ο Ρ. 214 Ὠ. 2. (2) ΤΠε 

τοδίτ]οοη οἱ απ΄ ορο[ς αναποε 

ΠΙαΥ Ώαβλα Ῥεεητ Ἰαὶά Ὦυ Αηγίως 

Ώ]πιδεἨ. ἩἨο ΤηΔΥ Πάνο σαϊά ἴο 

{πε τείαῖ]ετς (ίΠοιςδιη Τε Πο 
ἀεηπίος Ἱε) ἴαί Ἡο ποιά ονεί- 

ΊοοΚκ επεῖς νἰο]αίϊοη οἱ {πε Ιαν ας 

{ο ουαπΗ{Υ ος οοπάήοη ἴλαί {Π6Υ 
οοηπΠης {Πῃειηδείνες ἴο α ΡτοΠί οἱ 

8η 09ο] ρεί ΠιθάΙΠΙΠΠΕ, 5ο ἴπαί {πε 

οµίςοπῃο 5που]ά Ῥε «πεαρετ σταίη. 
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: θέσθαι ἐκέλ τούς, ἀλλὰ μτ συµπριαµένους καταθέσθαι ἐκέλευεν αὐτούς, ἄλλα μὴ 
α. 5 ΑΔ ο )ν) 

ἀλλήλοις ἀντωνεῖσθαι συνεβούλευεν, αὐτὸν ὑμίιν Ανυ- 

όοτον μάρτυρα παρέξοµαι. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Ἆ 6 Ὡω 8 } Ἀ ων Αα , 

Καὶ ὡς οὗτος μὲν ἐπὶ τῆς προτέρας βουλῆς τούτους 
5. 8 ὃς : εἶπε τοὺς λόγους, οὗτοι δὲ τῆτες συνωνούµενοι φαί; 

νογνγταιυ. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

φ . , 9 ε ν ο 5 η ρ 
Οτι μεν τοινυν ουχ υπο Των αρχοντων κελευσθέντες 

ιά ΔΝ ο] ε Α 3 3 6 

6ς συνεπρίαντο τὸν σῖτον, ἀκηκόατε' ἡγοῦμαι ὃ’, ἐὰν ὡς 

άλ ὶ τούτων ἀληθῆ λέ ᾿χ ὑπὲρ αὑτᾶ μµ ιστα περι τουτων α η γ εγωσι ουχ υπ ρ αυτων 

3 Ν ... / 3 Χ ΄ ά 

αὐτοὺς ἀπολογήσεσθαι, ἀλλὰ τούτων κατηγορήσειν' 

περὶ γὰρ ὧν εἶσι νόµοι διαρρήδην. γεγραµµένοι, πώς 
οὐ ν ὃ δό δί λ Ν λ ο. ϐ / Ἆ Δ 

ν χρη ιοοναι ικην και τους μη τει ομενους και τους 

0 7ο κελεύοντας τούτοις τἀναντία πράττειν ; 

᾽Αλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, οἴομαι αὐτοὺς ἐπὶ 

μὲν τοῦτον τὸν λόγον οὐ τρέψεσύθαι: ἴσως δ᾽ ἐροῦσιν, 
ο ΔΝ 9 Α ων « 3 3 ν] ’ πα / 

ὥσπερ καὶ ἐν τὴ βουλῃ, ὡς ἐπ εὐνοια Της πόλεως 

9. καὶ ὡς . . . εἶπε: {οἵ ἴπα 

οοηπεσοη 56ο (ΟΠ. Νοίε. --- ἐπὶ 
τῆς προτέρας βουλῆς: {ΟΙ ἐπί 5ε6 

οΏ 12. Ι7. Τῃο οἰαίπι {παῖ {Πεγ 

πλαά απ υαπάετδίαπάΐηπσ ΙΓ ἴπε 

οοπηπηΙβδίοπεΓ οἱ ]α5ΐ Υεαί πη]ση{ 
πανο Ἠαᾶά πυοαϊσπί ἵπ οοπηεοίοη 

ΙΤ {Πε αοΐς οἳ ]αδί νεα; Ῥαΐ 

εις ἁα[οεπάαηί5 ατα ασοιδεά οἱ αοίς. 

οἳ ἴπε ρτεδεπί Υ6ατ, αηΏά ὮΥν ἴπε 

Ω6Η8ίε οἱ {με ρτεδεπί ΥεαΓ.--- 
ΙΥΦΙΑς---ἷς 

συνωνούµενοι: ἴεῃδθ6, 5866 ΟΏ ἁἅγιω- 

µένου 12. 32. Έοι ρατβοίριε υῃ 
φαίνομαι 566 οἨ ὃ 7. 

1Ο. ὧς μάλιστα: ΟΡ. δ Ι.--- ἄπο- 

λογήσεσθαι : {πε ρίθα ο{ {Πε ἀε[ετά- 

απῖς υν]] απηοιηΏῖ {ο απ αοοιδα{ίοΏ 

οἱ {Πε οοπηπηίςδἶοη6τ5 (τούτων). ποῖ 

(ο α Ια5διβοαίοη οἳ {Πεπιδείνος. 

11. ἀλλὰ γάρ: {οἵΐ08, 586 ΟἨ 

12. 49. ---ἐπὶ λόγον: 5ε6 (τΙ{. Νοίθ. 

--ὥσπερ καί: Τ0ἵ καζ ἵπ οοπιρα{]- 
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α 9 α 5 ε 3 , 5. Α α 
συνεωνοῦντο τὸν σῖτον, ἴν ὡς ἀξιώτατον ὑμῖν πωλοῖεν. 

΄ ι ων Α ρ 75 µέγιστον ὃ ὑμῖν ἐρῶ καὶ περιφανέστατον τεκµήριον 
9 ο ο 

19 ὅτι ψεύδονται' ἐχρῆν γὰρ αὐτούς, εἶπερ ὑμῶν ἕνεκα 
” Αα , Αα Αα Αα 

ἔπραττον ταῦτα, φαίνεσθαι τῆς αὐτῆς τιµῆς πολλὰς 
μ ιά Α ϱ ἡμέρας πωλοῦντας, ἕως ὁ συνεωνηµένος αὐτοὺς ἐπέ- 
λιπε"' νῦν ὃ ἐνίοτε τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπώ , ῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπώλουν δραχμῇ 

λ καὶ 
-- ε ρ -- δ ν δέ . 

18τούτων ὑμᾶς μάρτυρας παρέχοµαι. δεινὸν δέ µοι δοκεῖ 

΄ ο θοτιμιώτερον, ὥσπερ κατὰ µέδιμνον συνωνούµενοι. 

5 » ο Ν » λ . α , Δ , | 
εἶναι, εἰ ὅταν μὲν εἰσφορὰν εἰσενεγκεῖ» δέῃ, ἣν πάντες 
.) εἴσεσθαι µέλλουσιν, οὐκ ἐθέλουσιν, ἀλλὰ πενίαν προ- 

- / 5 Φ δὲ , / 9 ε , π 
φΦασίζονται, ἐφ οἷς δὲ θάν-τός ἐστιν ἡ ζημία καὶ 

3 Α / ο 3 3 , λ ο β8δλαθεῖν αὐτοῖς συνέφερε, ταῦτα ἐπ᾽ εὐνοίᾳ φασὶ τῇ. 
ς [ο] 

ὑμετέρᾳ παρανομῆσαι. καίΐτοι πάντες ἐπίστασθε .ὅτι 
σ 

τούτοις ἤκιστα προσήκει τοιούτους ποιεῖσθαι λόγους. 
3 ο λ 3 -. Ν ων κά / ή 

Ι14τάναντία γὰρ αὐτοῖς καὶ τοις ἄλλοις συμφέρει" τότε 
, 

ΦΟΗ5 566 ΟἨ ΙΟ. 2. --- συνεωνοῦντο: 
ἴεηςε, 5εΕ ΟΠ ἐποίουν 12. 25. 

12. ἐχρῆν: {ΟΓΠ], Ορ. χρῆν ὃ 7, 
απ 566 ΟΗ 12. 48. ---εἴπερ: 566 ΟἨΏ 

12. 27.---ἕως ἐπέλιπε: ἴπε οοἩ- 

σἰτισίίοη οἱ αΏ απΠι]Π]]εά οοπά]- 

Πρη, αΜΤ. ότ1. 2: ποῖε ἴλαί ἐχρῆν 
Ξ 4η αροἀοςῖς ΨΠίΙΣ ἄν (5εε οἨ 
εἰκὸς ἦν 12. 27). 

13. εἰσφοράν : Ορ. ΟΏ 12. 20. 

έΠεῖς ουίτασεοιι5 {ΟΙ ἴ]ιεςε ἀθαίετς ἴο 
Ργείεπά ἴλαί {ΠεΥ ηανε Όεεη γη ]πς 

{ο τὶς] ἀθαί]ι ἵπ ογᾶετ {ο ο {πε Ρεο- 
Ρίε α δεοτεί ΚΙπάπεδδ. νΏεη νε αἰὶ 
Κποὺυ {λαί νΏεη ἴΊετε 5 οοσᾶδΙοη 

ἵο Πεὶρ {Ἡε ρεοΡρ]ε ὮΥ ἴπε ραγπιεπί 

οἱ Ίναί ἴαχες, οἱ πολ ἴπε Ρεορ]ε 

πη]] πο απ.ά {οί υΠίοἩ ἔνευ π]] 
Ῥο ργα[εβ], {65ο 64Π18 Ίπεη η] 
ενετγ εβοτί {ο ανοῖά {πε ραΥπηεηί. 
--- εἰ . . . οὐκ ἐθέλουσιν: αἴίετ εχ- 

ΡἵεςσίοηΏς οἱ Ἰοπάοτ, ἀε]ίσῃί, ε{ς., 

ἃα οἶθαδε 5 δοπείπηες {γεαίεά 
5 ἃ τοαὶ Ρρτοῖϊαδίς (εἶ, πες. μή), 
5οιηείῖηες α5 5επη]-ζαιδα] (εἶ, περ. 
οὐ), απά δοπιθίίπιες α5 απ ο)]εοί 
οἰαιςδε δίαΐηπσ ἴπε {αοί οπᾶετεά 

αἲ (ὅτι, περ. οὗ). --- ος: {οί οπιίδ- 
σἶοη οἱ ἔπα ῬΡίοποιη νὰ λαθεῖν 
586 ΟΠ αὐτοῖς 25. ΙΙ. --- ὑμετέρ: 
Ξ-- οῬ]. σεη. ὑμῶν. ἩἨΑ. 694: {α. 

900. ---- τοιούτους λόγους: 2.Ε. ἴλαί 
ΏπεΥ τε]οῖοε ἵπ {πε ΡτοδρεΓ!ίγ οἱ 

ἴπο οἰῖζεης απά Ίαῦοι 1ο 1. 
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γὰρ πλεῖστα κερθαίνουσιν, ὅταν κακοῦ τινος ἀἁπαγ- 

οογελθέντος τῇ πόλει τίµιον τὸν σῖτον πωλῶσιν. οὕτω 

δ) ἄσμενοι τὰς συμφορᾶς τὰς ὑμετέρας ὁρῶσιν, ὥστε 
. ν. , ο”. ) . δ᾽ ολ τὰς μὲν πρότεροι τῶν ἄλλων πυνθάνονται, τὰς ὃ) αὐτοὶ 

λογοποιοῦσιν, ἢ τὰς ναῦς διεφθάρθαι τὰς ἐν τῷ Ἠόντῳ, 
Ὁ) ον λ ἢ ὑπὸ Δακεδαιμονίων ἐκπλεούσας συνειλῆφθαι, ἢ τὰ 
3 / ον ϱ Ἀ Δ δὰ λλ 5 

ον ἐμπόρια κεκλῃσῦύαι, ἢ τὰς σπονθὸαᾶς µέλλειν ἀπορρη- 
μη 5 ο 3 

16 ῄήσεσθαι, καὶ εἲς τοῦτ' ἔχθρας ἐληλύθασιν, ὥστ ἐν 

τοῖς αὐτοῖς καιροῖς ἐπιβουλεύουσιν Ἡμῖν, ἐν οἵσπερ οἱ 

«πολέμιοι. ὅταν γὰρ μάλιστα σίτου τυγχάνητε δεό- 
µενοι, ἀναρπάζουσιν οὗτοι καὶ οὐκ ἐθέλουσι πωλεῖν, 

ο ο . Δ λ ο ο) ὃ ϕ θ .λλ᾽ 9 ω 
ιοοίνα' μὴ περὶ τῆς τιμῆς διαφερώμεύα, ἀλλ ἀγαπῶώμεν 

ἐὰν ὁποσουτινοσοῦν πριάµενοι παρ᾽ αὐτῶν ἀπέλθωμεν. 

ὡστ᾽ ἐνίοτε εἰρήνης οὔσης ὑπὸ τούτων πολιορκού- 
μα λ / : Ν Α , ΄ Ίθμεθα. οὕτω. δὲ πάλαι περὶ τῆς τούτων πανουργίας 

καὶ κακονοίας ἢ πόλις ἔγνωκεν, ὥστ'᾽ ἐπὶ μὲν τοῖς 
5 » φ λ 9 / , 

ιο ἄλλοις ὠνίοις ἅπασι τοὺς ἀγορανόμους Φύλακας | - ' 
κατεστήσατε, ἐπὶ δὲ ταύτῃ μόνη τῇ τέχνη Χχωρὶς 

) 2 Αα 8 , » . 
σιτοφύλακας ἀποκληροῦτε' καὶ πολλάκις ἤδη παρ 

14. λογοποιοῦσιν: Ορ. 16. 11. 

---ἤ, ἤ, κτλ.: ΟΠ ἴἶιε πολυσύνδετον 
σος ΑΡΡ. 6 58. 4.---ἐκπλεούσας: 7.6. 

οί οἱ {πε Πει]]εδροπί. --- κεκλῇ- 

σθαι: ἆαγε ὀοεβααεα.--- ἀπορρηθή- 

σεσθαι: Τ.,. ἅ Ὁ. ἀπεῖπον 1ν. Ἐοτ 

ἴπε οοπο]ΙςδίοηΏ ας {ο ἁαῖε Ὀαδεά οἩἳ 

{Π15 ρᾶξδξασε 5εε Ιηίτοά. Ρ. 213 Π. 1. 

{0106. 566 ΟἨ 

ΟΡ. οἩἨ 16. 16. 

----πολιορκούμεθα : ΟΠ ἴπα Ιπεία- 

Ρος 5εε ]πίτοά. Ρ. 25 Π. 6. 

195. ἀγαπῶμεν : 

ἀγαπήσειν 12. 11. 

16. πανουργίας, κακονοίας: ΟἨ 

ἴπε συνωγυµία 5εε ΑΡΡ. ὃ 58. 2.--- 
τοὺς ἀγορανόμους: {ΤΠεύ Ὠαᾶά {ια 

σεηετα] 5αροατνἰδίοη οἱ {1ο πιαγκείς, 

Ἰδειεά {ταάε Πσεπδας, σαατάσοά {ια 
Ῥι{γ οί {πε Ψατες απά {μα {Τες]- 

ηεςς οἱ ρενισμαρ]α {οοά ρτοάσοίς, 

απά 5εινεά α5 ατρῖτετς ἵπ ἀιδραίες 

Ῥείπθεεη Ῥάγετ απά δε]ετ. Α 
Ῥοδτά οἱ νε 5εγνεά {οἵ ἴπε οἵιυ 
απά νε {ος (πε Ῥϊταβις. --- τέχνη: 

ἴΏς ἵεγπη Ἰπο]ιάςς 6 (γαᾶς.) 5 ψε]] 
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3 ρ | ΑΔ 3) / λ / 3 / 

ἐκείνων πολιτῶν ὄντων δίκην τὴν µεγίστην. ἐλάβετε, 
6 ο 3 ὅτι οὐχ οἷοί τ᾽ ἦσαν τῆς τούτων πονηρίας ἐπυκρα- 

ο , , λ ν 5 ο ος Ι5 οπησάν καποτε κρη αὐτοὺς. τοὺς ἀδικοῦντας ὑφ 

ὑμῶν πάσχει, ὁπότε καὶ τοὺς οὐ δυναµένους φυλάτ- 

τειν ἀποκτείνετε: 
ᾷ Ν ϱ 5 2 ς 3 3 

1 Ἐνθυμεισθαι δὲ χρὴ ὅτι ἀθύνατον ὑμῖν ἐστιν ἆπο- 
ρ 3 κ » , «ς , 5 

ψηφίσασθαι. εἰ γὰρ ἀπογνώσεσθε ὁμολογούντων αὖ- 
ο » Ν 3 / / / 3 ς . 

τςτῶν ἐπὶ τοὺς ἐμπόρους συνίστασθαι, δόξεθ υὑμεῖς 
3 ΄ ο 3 / . λ λ κά Ν 
ἐπιβουλεύειν τοῖς εἰσπλέουσιν. εἰ µεν γαρ ἄλλην τινα 

αποιοαν ἐποιοῦντο, οὐδεὶς ἂν εἶχε τοις ἀποψηφισα- 

οφ᾽ .. γὰρ ὁποτεροις. βούλεσύε µένοις ἐπιτιμαν' 
"πιστεύειν:' νῦν δὲ πῶς οὐ δεινὰ ἂν δόξαιτε ποιεῖν, 

το εἰ τοὺς ὁμολογοῦντας παρανομεῖν ἀζημίους ἀφήσετε; 
18 ἀναμνήσθητε δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι πολλῶν ἤδη 

ἐχόντων ταύτην ως αἰτίαν, ἀμφισβητούντων καὶ μάρ- 

τυρας παρεχομένων, θάνατον κατέγνωτε, πιστοτέρου» 

ἡγησάμενοι τοὺς «τῶν κἀπηγορον λόγους. καίτοι πῶς 

το ἂν οὗ θαυμαστὸν εἴη, εἰ περὶ τῶν αὐτῶν ἁμαρτημάτων 
ὃν . ο , .. 9 ο Δ .. 9 ρ 

᾿δικάζοντες μᾶλλον ἐπιθυμεῖτε παρα τῶν ἀρνουμένων 

α5 “είπο {παᾶες; ορ. 24. 19 Ι.--- 
πολιτῶν ὄντων: ἴμε ἀε[επάαπῖς ατα 

ΠηΕΙΊ05. ---δίκην τὴν µεγίστην: 1Ιοἵ 

ιο οτἆεί΄5ες οἩ δίκην τὴν ἀδίαν 
12. 52. --- ἐλάβετε: ἰεῃΏδε, 56ε 0Ώ 

ἠσθόμην 16. 29.--- φυλάττειν: {ο 
270{60ἵ 024. | ' 

17. ἀπογνώσεσθε: Ιηοοά (οΡ. εἶ 

ἀφήσετε Ὀε]οιγ), 5ε8 οΟΏ ἀφήσουσιν 
12. 35.-- ἐπί: 56εε ΟΏ πρός 32. 10, 
Οτι. Νοίε, ς, 4. --- τοῖς εἰσπλέουσιν: 

᾽αθοίκην. λαμβάνειν; Καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταἰ, 

-- τοῖς ἐμπόροις Σε {βογίεγς. 
Ἠειτε ρτοβαΡΙγ οοπσΊθς οὐί {πε τεα] 

Ιπῄπεπος ἰπαί ες ὈὨεμίπά {ἴλπὶς 

Ρτοδεοιοη, 5εε Ιπίτοά. Ρ. 214. 

--ἐψ ὑμῖν: 568 ΟΠ ἐπὶ σοί 12. 

96. 

18. κατέγνωτε: ἴεηῃςε, 5ε8ε ΟΠ 

ἠσθόμην 16. 2ο. --- εἰ ἐπιθυμεῖτε: 

{ου ἴἶε μαίχεά {οἵπι οἱ ρτοί. απά 

αροά. ορ. ὃ Τ7.. 
το. καὶ μὲν δή: {0ἵ08, 568 ΟἨ 
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σα .- 9 9 Ν . 
'πᾶσιν ἡγοῦμαι φΦανερὸν εἶναι οτι οἱ περὶ τῶν τοιούτων 

ἀγῶψες κοινότατοι ο χαισνον ὄντες τοῖς ἐν τῇ πόλει, 

ιαοὥστε πἐύσονται ἤντινα αμ περὶ αὐτῶν ἔχετε, ἡγού- 
µενοί, ἐὰν μὲν θάνατον τούτων καταγνῶτε, κοσµιώτέ 

” Ν ι -.. ΔΝ δ᾽ 3 4 3 

ρους ἔσεσθαι τοὺς λοιπούς' ἐὰν ἀζημίους ἀφῆτε, 
κ 5ο 3 Αα 3 ΄ 5» ϱ 

πολλὴν ἄδειαν αὐτοῖς ἐψηφισμένοι ἔσεσθε ποιεῖν ὃ τι 
3 ᾿ - 5. » ν ϱ0ἂν βούλωνται. χρὴ δέ, ὢ ἄνδρες δικασταί, μὴ µόνον 

: Αα / μά 3 λ / 3 λ .. 

τοτῶν παρεληλυθότων ἕνεκα αὐτοὺς κολάζειν, ἀλλὰ καὶ 

παραδείγματος ένεκα τῶν µελλόντων ἔσεσθαι' οὕτω 
Α ν η 9 , . - Νο » γὰρ ἔσονται µόγις ἀνεκτοί. ἐνθυμεῖσθε δὲ ὅτι ἐκ 

α ω) : Χ ω) 

ταύτης τῆς τέχνης πλεῖστοι περὶ τοῦ σώματός εἶσιν 
2 - ο Ν 4 -- » » . ο 
σος καὶ οὕτω πας ἐξ ωτῃς εαν 

Ἰο ὥστε μᾶλλον αἱροῦνται καθ ἑκάστην ἡμέραν περὶ τῆς 

ψυχῆς κινδυνεύεν ἢ παύσασθαι παρ ὑμῶν ἀδίκως 
9ἱ κερδαίνοντε.. καὶ μὲν δὴ οὐδ ἐὰν ἀντιβολῶσιν ὑμᾶς 

Νε ΄ / Ἆ ] λ 33 ΄ 35 Ἆ λ 
καὶ ἱκετεύωσι, δικαίως ἂν αὐτοὺς ἐλεήσαιτε, ἀλλὰ πολὺ 

μᾶλλον τῶν τε πολιτῶν οἳ διὰ τὴν τούτων πονηρίαν 
9 / λ Ν 3 / ΕΕ) ἁ Θ : ρ᾿ 

ἀπέθνῃσκον, και τους εμπορους ἐφ ους Οονυτοι συνεστη: μ4 ὃ σι 

Ίάεα οἱ ἀεαίῃ α5 ἴα 5εραΓαίίοη 

οἱ ψυχή Ποπ σῶμα Ἱπακος {Πε (νο 
εχρτεδςδίοης εαιἰνα]εηῖ. 

ἐὰν ἀντιβολῶσιν, ἂν ἐλεί- 
3 3 . : 

ορ. οἨ εἰ ἐπιθυμεῖτε ὃ 18. 

Οµ {Πε συνωνυµία Ιπ ἀντιβολῶσιν 

12. 30.--- κοινότατοι: οἵ {ᾖε τυῖῶεσέ 

{1ε7εσί. Τηε ρτῖοςῬ οἱ Ποι {οασ]εά 

ενείγ ΠοΙΠ6. --- ἄδειαν ποιεῖν: ΟΡ. 
οΏ τοῦ λοιποῦ ποιειν 12. ὃς. --- 21. 

ἐψηφισμένοι ἔσεσθε: {λε αρ]ά(ηρ 

γοσα]έ ἶ5 ἴμο οπιρλαξίο {ποισ]ί; 

σαντε. 

ἴΠ6υ ΥΠ] Πάνε ςἰαπάϊης Ἱπιπιηϊ{γ. 

20. µόγις ἀνεκτοί: ῥαεζν εὖ- 

αγ αδᾖο. ΟΡ. Τππο. 6. 23. 1 μόλις 
οὕτως οἷοί τε ἐσόμεθα {η ἐλαί εω5ε 

«συο σα) ὄε δα} εν αδ]ρ.--- περὶ τοῦ 
σώματος: {07 ζεί ᾖθσεν ἜΓπε 

5αϊπε Ίάεα ἶς οχΏεεςςεά Ιά5ί Ώε]ο 

ΡΥ περὶ τῆς ψυχῆς. Τηε (τοσα ΄ 

,. ΔΏᾷ ἱκετεύωσι 5εε ΑΡΡ. ὃ -δ. 2. --- 

ρατί. σεη. γη] το 
οὐ έ{εά αηίαο: ΟΓ οἱ. --- ἀπέθνῃσκον : 

τῶν πολιτῶν: 

το[εγήης {ο δίκην τὴν µεγίστην, 
Ἰηβ]οίεά οἩ 5οπις οἵ με σιτοφύ- 
λακες {0ἵ {αϊΙατο {ο οἶεοκ {πα 

αΏαςες οἱ {μπα τείἰαϊῖ]εις, ὃ 16.--- 

ἐφ᾽ οὕς: 566 οἨη πρός 32. 10, ΟΠΕ. 
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σαν' οἷς ὑμεῖς χαριεῖσθε καὶ προθυµοτέρους ποιῄήσετε, 
/ λ ’ ιό 3 λ ΄ ” 9 ) Ν 

δίκην παρὰ τούτων λαμβάνοντες. εἰ δὲ µή, τίν αὐτοὺς 
οἴεσθε γνώµην ἔξειν, ἐπειδὰν πύθωνται ὅτι των καπή- 

λων, ο τοῖς εἰσπλέουσιν ὡμολόγησαν ἐπιβουλεύειν, 
3 2 τοοἀπεψηφίσασθε; 

9 Οὖκ οδ ὅ τι δει πλείω λέγειν: περὶ μὲν γὰρ τών, 
νο Αρ Σ΄ , ά / οι λ ἄλλων τῶν ἀδικούντων, ὅτου δικάζονται δεῖ παρὰ 

τῶν κατηγόρων πυθέσθαι, τὴν δὲ τούτων πονηρίαν 
φ » Φὰ Ὁ , α ἅπαντες ἐπίστασθε. ἐὰν οὖν τούτων καταψηφίσησύε, 

ι66Τά τε δίκαια ποιήσετε καὶ ἀξιώτερον τὸν σῖτον ὠνή- 

σεσθε;' εἶ δὲ μή, τιµιώτερον. 

ΜΝοίε, (, 4.---οἳς: {οι οπϊβδίοη οἱ τεαιίτες {Πε 8οοἰδ., 5866 ΟΏ ὃ 131. 

ἴπε Ρτοπουη ψηί] ποιήσετε, ΥΠἱσῃ 22. ὅτου: 2.6. ο τυζαί εΛαγρε. 



ΧΧΙΝΥ 

ΕΟΡ ΤΗΕ ΟΒΙΡΡΙΕ, 

ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ 

ΤνδιΑ5 υτοῖίε ἴλῖςδ «ρ6εοΏ ἵη φαρροτί οἱ {με ρ]εᾶ οἱ α οπἱρρ]εά 

ΑΤίίΐδαηπ {οτ ἴπε τείοπίίοη οἱ Πῖ παπι οἩἳ {πε Ιςε οἱ ἀϊδαβ]εά 

«Ῥαμρεις ΥΠΟ τεοεῖνεά α ἀοὶε οἳ 4η οΡοΙ α ἆαγ Ίοπι ἴπε ράσο 

ἴΤΕΒΣΙΤΥ. 

Τη 6ατ]ετ ἔππες Ροοτ-τε]ίεί ὮΥ {λε σίαίο παά Ῥεει οοπΗηεά ἴο 

ες (απηϊ]ίες ἐλαί ῑαά Ῥδσοπιε ἀερεπάσηί {πτοαρῃ γατ. 'Βαΐ ἁπτίιηρ 

(ης εεττίδ]ε Πατάςλἰρς οἱ ἔῑπε Ια5ΐ γεατς οἱ ίπε ΡεΙοροπηερίαη Ίλίατ τί 

Ῥεσβπιθ ΠεΟΘΒΦΑΤΥ ἴο 5αρροτί Ίάτσε πηιπιΡετς οἱ οἴήσζεΠςδ, νοςε 

ἵΠηθαἩς οἱ Ηνε]ίμοοά Ἠαά Ῥεει οί ο Ὀγ {πε γατ, απά πΏο, θ]ι 

εεῖτ {απι]]]ες, Ἱετο θΏαῖ αρ ἵω ἴωα οἱίψ. Απ 8Ποναποε οἱ ἴνο 

οΏοῖς α ἆαγ ἴοπι {πο (γεᾶδιτγ Ίνα αἰἱ (Παί 5ανεά ΠΙΑΏΥ Ρεορ]ε 

ποπι οατνα{ίοη ἁπτίπρ {πε ]αδὲ {τά οἱ ἴπε νγατ. 

7ε ἰπίετ {ΠΟΠ οἳσ 6Ρ6εσῃ, δαρρ]ειπεπίαεά ΡΥ {πε Ιαΐετ ἴε5ΠΙΟΠΥ 

οἱ Ατὶςίο(ἶε, εωαί υ(Ὦ {πο τείάτη οἱ ρθαοσε {ῃς 5ίαΐε 5511] σ6ανε Ροοἵί- 

τ6]ΙεΓ {ο {Πο ἀϊδαδ]εά (5 4), νιίποαί τερίτιοίΊπρ 1 {ο νείεταης ΟΥ 

πα {απιῖ]ϊος οἱ ΠΊΘΏ νο Ὠαά {αΠεη ἵπ γνατ, Ὀαΐ αἲ {πε ταίο οἱ οπ]γ 

οπθ οΡοἱ α ἆαγ (58 τ2, 26) 

1 Α βγδίεπι οἱ τωΗίατγ Ρεηδίοης {ΟΥ ΊπεηΠ ΨΠΟ Ὠαά Ῥεεη ἀἱδαρ]εά, απᾶ [οι 

ἴἩο 5οη5 απά ἀερεπάεηί ρατεηίς οἱ πιεη Νο Πα ἀῑεά, ϱοε5 Ῥαε] {ο ἴπε πια 

οἱ Ῥοἱοη απά Ῥ]βίδίταίας: {πε 5οἰάϊῑετς Ῥοποῖοη απάει Ῥϊβϊδίταίας, αΏετ {6 

ΕΧΕΠΙΡΙε οἱ Φοἱοη ἵπ Τἵηε ο85ε Οἱ α οἶηρ]ε ἀῑξαδ]εά νείεταηπ (Ἠετασ]άες, οἵ(εά 

Ὀν Ἑ]πίατεβ, οούστ, 31): 5αρροτί απἀ εἀισαίϊοη οἱ 5015, Ιπίτοάποεά ΡΥ Βο]οῃ 

(Ώϊορεπες Ταετῖ, 1. σος). ΤΠε ρεπείοη οἱ ἀερεπάεπί ρατεπίς (Ῥ]αίο, /7εμεχ. 

245 Ε)) ΡτεδιτηαΡ]γ 6οες Ὀαο]ς {ο {πα δαπιε πι. 

3 Ατςί. 652. 41. 25. 1; ἨΜΝαπιον1σ, «4 1ςίοζείες αι. 4ἴλεμ, 11, 212 Π, 

ΤΕ {1 τε]1εί αἲ ἴδδις ἵπ οἳἵ 6ρεθοἩ Ἠαά Όεεῃ σταπίεά οπἩ ἴπε ρτοιπά οἱ 

πηΠίατΥ φετνίςοςε, ἴ]αί Ροῖηί γνοι]ά Ῥε Ῥτουρ]ί οί ἵπ {1ε Ρ]εΒ. 

231 
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5Ο ΠΙΔΏΥ {απηϊ]ες Ὠαά ]οσί ενειγίΏῖηρ ἵη ἴἶιο νατ απά ἴπε 5αῦ- 

σεαιεηί εχῖ]ε απάετ {πό ΤΗΙτίγ ἴλλαί 5αοΏ Ρεηεταί τε]ίεί πηὰδί Ίανε 

Ῥεει πεσθδδάτγ; απά Ίνα ΤΠΕΥ Ψα]Ι Ῥε]ίενα Εἶαί {με Ἱπιρονεικμεά 

οοπάΙίοη οί {πε (τεαδατγ πηαάθ 1 ΠθοςβδατΥ {ο οί {Ώε 541 ἀονΠ 

{ο οπς οΡο]. 
ἜΠο Φεηαίο ΏΟΝΨ Ἠαά οοπίτοἰ οἱ ἴπε ἀῑδιιραΠοη, ραδδίησ 8Ἡ- 

ηπα]]γ αροη {Πε Ἰδί οἵ Ῥεπεβοϊατίες (ὃ 26). ΤΠο γεατς αἰ]ον/- 

αΏοςἙ 58ΕΠ15 {ο Ἠανε Ῥεει σἶνεῃ 1η ἴεη Ῥαγπιεηίς.” 

οι05εαιαεηί]γ (πε τε]ε[ Ίνα ταῖςσεᾶ ἴο Ώνο οΏοίς. Έοτ ἴἶπε Πἴπιε 

οἱ Ατὶςίοϊ]ς πο Ίανε ἴἶπα {οἰονίπςσ 5ρθοῖπο σίαϊειπεηῖ: “ΤΠε 

Φεηαΐς εχαιηῖπες {πα ἀῑδαδ]εά (τοὺς ἀδυνάτους) αἱδο. Έοτ ἴπετξ 15 
α Ίαν νΏ]οὮ τδαῖτες {αι ἴποςε ηΏοςδε Ῥτορετίγ 15 οἱ Ίε5ς να]αε 

ἴπαη ἴΏτες πλίπας, απά Νο ἃΤε 5ο ἀῑδαδ]εά ἵη Ῥοάγ α5 ποί {ο Ῥε 

8Ρἱα {ο ἆο απγ Ὑοτ], Ῥε οχαπιῖπεά ὮΥ ιο θεηαίε απάἀ ρταπ{εά 54Ρ- 

Ροτί αἱ ραρ]ο οοδί ἴο ἴλο απιοαηί οἱ νο οΏοίς ἆαγ {ο εαο]. 

ΤΠΕΥ Ἠανε α Ρραγπιαδίετ, αρροϊπίεά ὮΥ οι... (Λερ. 4. 49. 4.)΄ 

Τε οαδε νψίἩ γυ]οῃ ουσ 5ΡεεςοΒὮ 15 οοποειηεά 8τοςε αἲ ἴπε ΏἼπιε 

οἱ ἴἩε αΏηιααὶ δοταξίΏΥγ οἱ ἴπε δι. ἘἙεποηδίαηος Ία5 {οτΏια]ἰγ 

ηιαάς ασαἰηςί {πο οοπέίπιαηοε (58 7, 26) οἱ ἴιο ηαπῃε οἱ α οεΓί8ΙΠ 

εἰάετ]γ οτιρρ]ε (5 7), π]ο ῑαά α 5ΠοΡ ηεαί {Πε Αροτα (5 29). 

1 Τμετε ἶ5 ποιμῖηρ Ίπ ἴἩε γγοτάς τὸ παρὰ τῆς πόλεως ἀργύριον (6 4) ἴο ν/αΓ- 

ταηί {Ἡε οοπο]αδίοη ἴπαί ἴμε οτἶσίπαὶ σταπί {ο εαοὮ Ἱπάϊνίάτια] ν/αδ πιαάε ὮΥ 

πο Εοο]εδία. Ίπ ὃ 22 {19 τείετεπος 15 ἴο {πε αοὶ οἱ ἔπε Ἑσο]εδία ἵπ εξίαρ]15ᾳ- 

πρ {Πο δγσίοπι, ποῖ 1η πιαίησ {Πο Ιπάϊνιάνα] αν/ατά. 

3 Αοφο]Ίη. 1. 104 τὸν τῆς πρυτανείας µισθὀν. 

ὅ ἨατροοΓαίῖοη, 5.Ο. ἀδύνατοι, οἷίθς α δἰαίεππεηί οἱ ΡΕ ]οσβοτα5 {παί {πε ραγ- 

πιεηί νγας 9 ἆτ. ρετ πιοπίΠ. Ἐεοκοπῖπς {πε «πποπίῃ 2 α5α ΡΙΥίἨΥ, Ψε Ώανε 

1 ορο]ς ἀαῖ]γ. ΤΠο 5υπι ννοι]ά παϊιτα]]γ ναι νἩ οΏαηρδες Ἱπ οοςί οἱ Ἠνιης 

απά Ν(Ὦ ἴΠο Ππαποῖα] αΏἰΠίγ οἱ ἴπε δίαίθ. Α κἰβίεπιεηί 1πΠ ἴΏο 5οΠοΙΙ παπι 

οη ΑεδεβΒίη. 1. 103, ἴπαί ἴπο 5απω Ὕνας ἴητεε 009015, ἵ5 Ῥτοῦαβ]ΙΥ ἆπε ἴο α οοἩ- 

{αδίοη οἱ {Πε τε]εξ Ῥαγπιεηί στ {πε ἆαῖ]γ ραΥγ οἵ ἴπε Ίπτου. 

Π 15 {ο Ῥε τεπιεπιρετεά ἴπαί ἴἩε 111γ ΡαΥ, αναϊ]αβ]α ἴο α]ὶ νο οατεὰ ἴο 5ἷΐ 

ἵΏ οουτί (5εε ΑΡΡ. ὃ ϐ), απἆ ἴπο ΡραΥ [οι ἰείήηρ ἵπ ἴπο Εοο]εδία οΠετεά πο 

5Π]αΙ1 τε]ΙοΓ {ο {πε Ῥοοι οἵῆζεης. Τηπετε ετε, Ώιοίθονετ, Βεπενο]επί Οτάς15, 

ἴπε πιεπηετς οἳ υΥΠῖοΗ τεοεῖνεά Πεὶρ ἵπ επιετσεηοῖίες Ποπ ἴπε [αηᾶς οἵ ἴπε 

{ταίετηῖίγ (ῬοεοκῇΏ, οΙσαξλα Λα ζώο, ]. 412). Το ἴπε αἱά οπεπ ρίνεη ὉΥ 

ΝεαΙ{ΏΥ οἴίσεπς, 5ες ΟἨ 10. 59. 
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ΤΗε θεπαίς, Πανίηρ Ἠεατα {πε τεπιοηςίίαηΏςε, αρροϊπίες α Ώεβτίης, 

αἲ ΝΠίοΏὮ {πε οτἰρρίε γνοἈ]ά πανε ορροτίμπ!ίγ {ο ἀείεπά ις οἰαίπη. 

Τηας ἴατ {μ6 {αοῖς ατὸ οἶεατ ΠΟΠ τείετεΏησες Ιη Ο1Γ 5ρεεοὮς Ραΐ 

Ῥοεγοπά {Πῖς Ίε οαΏ οπ]γ οοη]εοίητε {Ώε οοΤδε οἱ ενεηῖς. 

Ἐτοῖα {πε ἴοπε οἱ ἴ]α 5ρεεοΏὮ Με ΠΙΒΥ ἄδδαιπε {παίῖ {πε τεπιοἩ- 

οίταΏί 15 α ΠιᾶΏ οἱ οΏαταοίετ απά Ῥτορετίγ, ααίίε ἵπ 6ατηςεςί 1η Πῖς 

εβοτίς [οτ τοίοῖπι, απά απῖίς ουῖ οἱ {οάο]ι υγ ἐἶνε ἄνετασε, ΕΔΥ- 

σοΐησ 5θΠαίΟί ΥΝΠΟΙΠΩ ἴμς Ἰοί Πας 5επί αρ {ο τερτεδεηίῖ ἴπε Ῥεορ]ο. 

Τμα οἷά οτἴιρρίε ἶ5 αἲ (ῑαί 15 οματρες ---ᾱ Ἰα5ίγ ταδσα], α “' οἶαί- 

αοίετ’ αΡοιί ἴπο Αροτα, απά (πε ἀεισαί οἱ ἴπε γοιης Ίπεή Οἱ 

ενα Ἄροτίίπο δεῖ, ἠίιο πια Ἡίς 5ἱνορ (εί τοςοτῖ. 
Ἠ/πεη {ο ΠπεύΥνς οοπ]ες {ο {μα 5ΏοΡ ἴλπαί ἴπα 6 τείοτπιεί 15 αεί 

ἴπο οἷά ΠιαΏ, πε γοαηρ {ε]]ονὺς ---- αίέ 1η 5δροτί απά Πα]{ ἵπ εαΓΏεςί 

----οτονά ατοἀπά Ἠϊπι Ῥρτοίεςδίηρ ἴμαί Πο 15 Ῥεϊιηρ αριδεᾶ, απά 

απςατίης ΕΠΙτη {Παί ὮΏε 5Ώα]] ανα {πε Ῥε5ί Ἱεραί (α]αεπί 1Π {Πε οἶίγ {οἵ 

Ε15 ἀείεηςε. 

Τμδιας 15 οα]εά ἵπ απά επίοτς Πεατε]γ Ιπίο ἴπα (απ. Αί Ώιε 

Ώπθ Οἱ {με 5οΓΗΠηΥ οἳ {Πε Ἠδί {με τοπιοηςίταπί ραβ]ο]Υ σἰαιεά ἴΏε 

ρτοἁπάς οἱ Πῖ5 οΡ]εσίοῃ, 5ο ἴΠαί {Πε ἀείεπςε 15 αΡία {ο αΏβοῖραία 

ἴΏα6 Ίπε οἳ αἰίαοξκ. Απά ΠΟΥ α 5ρεεοὮ 15 ο Ῥε Πιίεά ἴο ἴΠὶς ἆε- 

{επάατε; 1{ Παςί Ῥε {1 οἱ Πὶδ Ποιπιε]γ νπί αΏά δαϊσα5δίῃ, απά {111 

οἳ οΟ08Ι56 αΌμςδε οἱ ἴ]ε «ἑτείοίππετ..  Απά, ἃ5 ἃ Ρρῖεσοε οἱ Πίετατγ 

Π1Ώ, η αἴτ οἳ Ἱεατηῖης απά α ἤανοτ οἱ τΏείοτίο πηαδί Ῥετναάς [λε 

νΝηο]ε 5ρεεςΏ, απά πιαΚε Ι{ α ρ8τοάγ οἳ {πε οτΒίοτγ ος {πε ἆαγ. 

Απά 5ο ἴπε 5ρεεοΏ Μας ΜτΙίεη, απά {ηε οἷά ταςδσοαὶ οοπωπητίας 1{ 

{ο ΠΙΕΠΙΟΙΥ, απά 5ροχε 1{ οῇ Ῥείοτε {πε θεηαίε ΜΙί ἆπε 5ο]ειιηῖ(γ, 

--- η ὙγΏαί τες] νο ἄο πο Κπον, Ὀαΐς 1 φνοι]ά ὃε α πιοδί αή- 

ΑἰποηίαἩι Φεπαίε ὙΨΠΙοἃ οι] {αι] ἴο σαΡ ἴπε ους η ία α 

]οἱΙγ νοιε οἱ οοηβάσηςσε ἵηΏ ἴἶε Ραπρετ, απά α ἀείεαί {οτ {ιο ατίς- 

(οστα(ῖο ΕΠΕΠΙΥ οἱ {λε Ροογ. 

Οέ {πε ἀαίς οἳ ἴλε 5ρεεςΏ Νε ο8η 5αΥ ΟΗΙΥ {]αί 1{ 15 5Οἱ16 τηε 

αἴίοτ {πε τα]ο οἱ {11ε ΤΗηϊτίγ." 

11οηπ8 εποαΡῃ αἴεγ ἴο Ρῖνε Ῥοϊπί ἴο {πε ρατοάγ οἩ ουττεηί Ρρί]εας (5 25), 

ἵπ ΠΙΟΣ {πε αἰθίαάε οἱ α πιαπ {ογατά {πε Ρεορίε ἴπ ἐλεῖτ εχῖ]ς Ἠαά Ῥεσοπιε α 

είοςκ ατραπηεηί, 
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ΦΟπΠ16 οτ]]ο5 Ώανθ Πε]ά {ναί {πίς 5ρεεςεῇ ἶ5 οπΙγ α ΡΙ οἱ Ηέετατγ 

δΡο:ί, απά {Οἵ 4Ώ ΙΠαΡίΏαΤΥ οΏδε” ΘΦάςῇβ τῃείοτῖοα] εχετοῖδες Ψετε 

ΟΟΙΩΠΙΟΏ εΠΟοΙΡΙΏ απιοηΏς {Πε γτίίθτς οἱ ἴπε πιθ. Τπε τεᾶδοη {ΟΙ 

5ο τορατάϊηρ (πα 5ρεθοῖ {ο {ας οτἶρρ]α ἶ5 {ο {εε]ίηπς Εἶναί ἴ]ε 

οι Ώ]εοί-πιαίίετ ἶς5 {οο απ]πηροτίαηί, απά {Ώε ἴοπε οἱ {Πε δΡεθοῃ ἴοο 

οοπηΐς, {ο Ἠανε τεοεῖνεά {πε αἰϊεηίίοη οἱ ἴπε Φεπαῖΐε. Ῥαΐ ἴπε οῬο[- 

856, 5π]α]] ας 1{ ννα5, ἀῑά ταδὲ γηίὮ {πε Φεπαίο (Απςίοίς, ᾖ.ο), απά 

με οοιηῖο ἴοπθ ΙΠΥ Ὑνε]] Ώανε Ῥεεη ἴπε οπΙγ ἴοηε ἴῃαί που]ά Πί 

πο ΠΒ. 

Τμα αθοτιρίοη οἱ {πα δρεεοῖ {ο 1/δία5δ 56εεΠΙ5 {ο Ώανε Ῥεεῃ 

ααθδᾶοπθά ἵπ αηἲϊαΙ{γ.” αηά πας τεοεηῖ]γ Ῥεεη νὶβοτοιςΙγ αἰίαοκεά 

Ῥγ Βταης ΤΠα Πτοί οβ]εοίίοιτ ταῖσεά ΡΥ Βταῃς ἶ5 ἴμαί (Πε ἴοηε 

απά εχἰεηί οἱ {Πε αἰίασ]ς οἨ ἴἶλα οοπιρ]αϊπαηί ατε αἲ νατίᾶποε ΥΠίΠ 

Τγδιας᾽5 αΠΙ{οτΏα οβπιηεςς απά τεςίταϊηί ἵῃ αἰίαοἷς; Ἰδιας’5 ἀείεπά- 

αΠΏί5 οοπΠηε {λεῖτ αίίαο]ς οπ {με Ρτοδθοπίοτς {ο ἰλπεῖτ αοΐς 1Π ἴπε 

οᾶδε Ι{δε]έ, απᾶ ατα ἴατ ΠΟΠ οἰνίης α σεηεταὶ «ΏαταςίετιζαΠοη οἱ 

ἴπ6 πἹεη; ἴἶις οχίεπί οἱ {ο αἲίαεῖς ἶ5 αἱνναγς νε]! Ρρτοροτίοπεά {ο 
ἴμε στανΙίγ οἳ ἴπο οαδε. ῬΒιαΐ ἵπ οἳτ 5ρεθοΏ Με ἨΠανε α Εἰΐΐει απ 

«οοτΏ{1] αἴίαο]ς οἩ ἴπε γνο]ε οΏαταοίετ οἱ ἴπε ορροπεηί, αΏά 1ί ἰ5 

85 νεμεπιεηί ας {ποιρί {πο Ίδδαε ΊΕΓΕ 5οπΠ]16 ρτεαί ἴΏῖηρ --- ποί ἃη 

οΏοἰ 4 ἆ8γ. Έταης 5665 α 5εοοπά γΙο]αίΊοι οἱ {πε ΣΥδί8Ώ ΤΠΒΏΠΕΤ 

ἵη τς {αἴ]ατο οἱ λε ἀείεπάαπί {ο ῥρτεςς {Πε τεα] Ροῖπίς αἲ ἵ55ιε ---- 

Ες Ρ]γσῖσοα] ἀἰδαβιμίγ απά Πὶς Ῥονετίγ --- αηά ἴ1ε οοιηῖσα] Ῥο5ε 1Π 

ψΏῖο]Ὦ Ὡς ἶ5 πιαάθ {ο ρῖνε, Ιη5ίεαᾶ οἱ ατριιηεηί, α Ῥϊοΐητο οἱ Πἰπῃ- 

φεἡ. Ἐτιηςς ατσαπηεηίΐ5 56Γνθ ἴο επιρΏαδίζε ΠΟΤΕ 5ΠαΓΡΙΥ ἴΠ8ῃ 

ηαᾶά Ῥεευ άοηςα Ῥείοτς {πε ρεοιΠατίΠες οἱ ἴἩε 5Ρεεςῃ, απά {πεγ ατε 

οοπο]μσῖνο ασαἰησί αΏΥ νίον; οἱ ἴξ α5 α 5οΡετ ἀθίεηδε; Όαέ {Πεγ 4ο 

πο τηθοί ἴπε {ΠεοτΥ {λΠαί {με 5ρεεοΏ ἶδ α Παπποτοις ρατοάγ, πτιίεη 

{οτ {Πε αοίπα] ἆ5δε οἱ α ποίοτίοΙςΙγ οὖά «ματαοῖετ, {οι Ψοπα ἴπετε 

1 Ῥοεο]κ], 1ὐτα., Ῥ. 300. Α παίγνιον Ἰ]κε ἴπο Ητ]ε ουσ οἱ 1εζεμ, 

αδοτῖρεά (ρτοβαδίγ οοττεο(]γ) {ο (ἀοτρίας, {Πε αιέΠοχ οἱ ὪΠΙο] οἶοδες ν(Ὦ {Πε 

ψοτᾶς, ἐβουλήθην γράψαι τὸν λόγον, Ἑλένης μὲν ἐγκώμιον, ἐμὸν δὲ παίγνιογ. 

3 {7αγβ. 5.υ. ἀδύνατοι : ἔδτι δὲ καὶ λόγος τις, ὧς λέγεται, Δυσίου περὶ τοῦ 

ἀδυνάτου (Ἐά. Ὀϊπάοτί; Βε]κ]ετ τεαάς ὡς ΔΛυσίου). 

ὃ }1έε/αγέσολες «2ογέγᾶέ, ϱΡ. 461-463. 
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ἵνας τεα]]γ πο Ρρ]εα εχοερί Ἠῖ5 ΟΥ Ώ οοπηῖσαὶ ρετδοπαΙίγ. Τπε ἀεβ- 

ηιίεΏθςς Οἱ ἰλπὶς Ρροτδοηα]{γ, α5 1ῖ δίαπάς οαί ἵηπ {πε 5ρεἙοἩΏ, πιαςί 

ἂἱνναγ5 Ὦο ἴηε 5ίτοησεςί ατριπηεηῖ {οτ αδοΠρΙηρ.ἴπε Ὑνοτίς {ο ἴπε 

Ώωαδίετ Οἱ ἠθοποιία. 

ου ΤΙΙΝΕ 

1. Ἱροοίμιον, ᾖφογώ 7η, δὃ 1--3. 

Τῃο δαΐἰδίαοίίοη οἱ ἴμε 5ρεαΚκετ 1Ώ ΠανΙηΡ 8η ορροτί{αΠ/Ι{γ {ο βἶνε 

αη αοοοιηίῖ οἱ Πῖς Πα. 

Τπ69 οηνγ {Παί Ώας ]εά {ο {πί5 ο85ο, 

ΤΙ. Ἰρόθεσις, Ὑοβοςί{ο, 8ὲ 4-5. 

Οµω(Ηπε οἱ {Πε οοπιρ]α]ηῖ. 

Ιηίτοάισιοι {ο Δα;7αά10. 

ΤΙ. Διήγησις, να;7αΐο, ὃ 6. 

Ὠεδοιπρίίοηυ οἱ Πῖ5δ πεεάυ οοπάΙ{ἱοῃ. 

ΤΝ. Παρέκβασις, ἔργέσσίο, δδ Ἰ-ο. 

ΑΡρραα] {ο ]αδίος απά ΠΙΕΤΟΥ, Ῥαδεά οἳ ἴπε Δία77αάο0, 88 Ἰ, δ. 

Τηε Ιηδιησεπ{γ οἱ ἴπε οοπιρ]αϊηαηί, ὃ 9. 

Υ. Πίστεις, 4161/1ε{110, 88 το--Ο. 

4. Απδιηετ {ο {πα ατραπιεηί Ῥαδεά οὗ 5 Ποτδερας] πάϊης, 

58 1ο-12. 

8. Αηδετ {ο πο οἰαί ἴπαί Τε ἶ5 αΡίε {ο εατη α Πνίπρ, 

δὃ 12-14. 
0. Αηδινετ {ο ἴπε οΏατρο ἴΠαί ο 15 Ἱπιπιοταὶ απά Ιηδο]εηί, 

ὃδ 15-15, 

2). ΑπΏδιγετ το {Ώε «ματρε {Παί Πῖ5 5ΠοΡ 15 {Πε τεδοτί οἱ {πε 1ά]ε 

απά ἀϊδεο]αίς, ὃ5 το--2ο. 

ΥΠ. Ἐπίλογος, εγοαέίο, 88 21--27. 
4. Αρρεαἱ ἴο ἴπε 5γπηραίΏΥ οἱ {Πε 5εΠα({ΟΙ5, δὃ 21--24. 

δ. ΑΡΡρεα θαδεά οἩ Εὶ5 ρασί Π{ς, δδ 24, 25 (1ἴπε Ρ]εᾶ Ῥ8δεά ΟἨ 

ἴπε 27οὐαδίζε εν Ὁ]ία). 
6. Εἰπαι αρρεξ], 58 26, 2]. 
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ΟΟΜΜΕΝΊΤΡ ΟΝ ΑΕάΌῦΜΕΝΤ ΑΝΡ ΡΘΤΥΙΕ 

Τη αἱ] οτιοῖδπι Ῥοίμ οἱ {6 τηαίίοι απά {οτπι οἱ {πῖς δρεεοῖ νε 

Πηαςί Ὄεατ ἵη παπά ἴπε Ίατσο εἰοπιεηί οἱ Ρατοάγ. 3ος1ε οἱ ἴμα 

ατραπιεηίς ατα Ριτροςεἱ]γ ἱττε]εναπί, 5οἵπς οἳ {Πε εχριθβδίοηΏ5 ατα 

Ῥατροςε!Υ τθίοτίσα]. 

Ι. Ἡροοίμιον, ἔΔογΠη, 88 τ--1. 

ΤΠε ορεπίηρ πγοτάς οἱ {πε 5ρθεο]ι {οι Μαηπαίμεις (ΧΝΙ) 5«Ώοι 

που πεαίἰγ {πα οἱά οτἶρρ]ε ἵ5 πετε ἹπηίαίΙπρ α 5ίοο] {οτπι οἱ ΙΠίτο- 

ἁαοίῖοη {οί α 5δΡρεθεοΏ ἵΠ δοκιμασία. ᾿ΤΓΗΙ5 ἶ5, Ιπάεεά, Πὶ5 δοκιμασία, 

{ος {πα οἤιοε ΟΓ--- δίαίςο Ῥαιρετ. ΤΠε αΏδατά Πάπιοτ οἱ ἴπε τες 

οἱ {6 ΡτοεΠι Ραΐς {Πε Πεατετς Ἱπίο {Πε τὶσΏί πιους {οι αρρτεοῖαί- 

ης {Πε Ῥιτίέδαπε ἀείεηςε {Παί 15 {ο {ο1ουγ. 

ΤΠε Ρτοεπι Ίνας {Πε Ρρατί οἱ ἴἶπε 5ρεεοὮ οἩη ΥΠΙοΠ {πε (αοιρίιαἩ 

«οΏοο] Ιανίδιεά (ἶεῖγ τηοδί αταΠοῖα] ἰτῖο]ἷκς οἱ ροείῖο νοτά απά {οτιη. 

Τί ἶ α πθαί ἵπτη {παί ΤΥδίας σἶνες ἵηπ Πείῆηρ {πε Ἱ]ίεταίε οἱά 

οπἱρρ]ε οἶοςα Πὶ5 ΡΤΟΘΠΙ Ι{ α οουρ]ο οἱ Ρρετῖοάς ἵη {πε Πἱ (.ο:- 

ΡΙάΏ 5ίγ]ε: --- 
καὶ γὰρ οἶμαι δεῖν, ὦ βουλή, 

τὰ τοῦ σώματος δυστυχήματα 

τοῖς τῆς ψυχῆς ἐπιτήδεύμασιν } ἰᾶσθαι :3 

καλῶς. 

εἶ γὰρ ἐξ ἴσου τῇ συμφορά 

καὶ τὴν διάνοιαν ἔξω 

καὶ τὸν ἄλλον βίον διάξω, 
/ , ὃ , 3 

τι τούτου οιοισω; 

λ κ , Αα / 3 4 θ 9 

περὶ µεν τούτων τοσαυτά μοι εἰρήσσω. 

Π. Ηρόθεσις, {7 οβοσ{{0, 55 4--5. 

Τ]α ου(]ῖπο οἱ {πο οοιηρ]αϊηί ἶ5 ΡτοῦαΡΙγ απ αΏσατά ἰ(τανεςίγ ο 

Ἡ, Νε ΠΙΔΥ 5αρροςε {παί ἴωε οοιηρἰαιπαπί Ἠαά οα]]εά αἰιεηίῖοτ 

1 Οµ {πε παρονοµασία 5εε ΑΡΡ. ὃ 5δ. 5. 

30π {119 πιείαρΏοι 5εε Ιηΐτοά. Ρ. 25, Ὦ. 6. 

ὃ Οπ {Πο ὁμοιοτέλευτον 5ε6 ΑΡΡ. ὃ 57. 4. 
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{ο {πα Ποιτδεραοκ τιάϊῖης, δοπιείαῖης ἴπαί οπ]γ {ια τίοῃες αἰβχςπς 

σου]ά αΠοτά, ας Ιπάϊοαίίπρ ἴμαί (με οτίρρ]ε Ἰαά τίοὮ {τιεπάς νλο 

οου]ά απά ποσά 5αρροτί Ἠϊπ; ἴπε οΠρρὶε Ρρτείεπάς {λαί ἴπε 

αιρυπηεπί ἵνας {λαί Πε ἵγα5 ΡΏγδίσα1ἰγ 5οαπά εποάαρῃΏ {ο ]αππρ οπίο ἃ 

Ώοτδε απά τιάε 1έ | 

ΤΠε οοπιριαϊπαηί ηαά ἀοαρίεςδς οματσεά αρα]ησί {Πε οἰαταοῖει 

οἱ {με οΠρΡρ]ε {μαί Πὶ5 5ΠοΡ να5 α ϱαπηίης Ῥ]αςε {ο γοιπρ 5ρεπά- 

Οντηϊς; (Πε οτΙρρίε τερτεδεηίς {Πε οοπιρἰαϊηί α5 Ῥεϊΐηρ {Παί {πε Ἱη- 

οοπιθ ΠΟΠ Π5 ἱταάς ἵ5 5ο στεαί ἴμαί Ώε 15 αΡ]ε {ο Ἠοὶά Πῖ5 οΏ 

ΒΙΏΟΠΡ ΠΠΕΏ ἨΠο56 εχρεμά τες αἴθ Πηοςί ]αν1δῃ. 

ΠΠ. Διήγησις, Να7αάο, ὃ 6. 

Τη6 αἰπιρίθ ἀεδοτίρᾶοτ οἱ Πἱ5 δα ρ]ρ]ί ας ἵΐς {οιοῇμ οἱ {1η ἵπ 

[πε ΙΠΙΡΗοαΙΠΙΟΠ ἴπαί {Πε οἱἷά ραιροετ 51] Ώορες {οτί οἈΠάτεη απάἀ α 

οἶανε (οὔπω εἰσίν, οὕπω δύναμαι κτήσασθαι). 

ΤΝ. Παρέκβασις, «Ζργεισίο, δὲ Ί--ο. 

Τῃπο Δίαγα[ο 15 αδεά 5 Ὀαςίς {οἵ αΏ Ἱπιπιεάϊαίο αρραα], 1π- 
είεαά οί Ῥείπρ {οἱἱογεά ἀῑτεοι]γ Ρ7 {πε ατραπιεηί5. Ἠετε, αραίη, 

ἴΠο 5ἰγ]ε Ῥεοοιπιες τἰείοτίσαἰ, ἵπ ἴδε οοηδρΙοιοίς αςδε οἱ ραῖτς οί 

οοὐτάϊηαίε οοἱᾶ (5εε ΑΡΡ. ὃ 57. 32) :--- 

Ν ΄ 3 , 3! 6 [4 

μὴ τοίνυν, ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, 

σῶσαί µε δικαίως, 

ἀπολέσητε ἀδίκως : 
δὲ ἁ ’ ΔΝ ο 9 / 3ᾖ ἐδ 

µήὸδε ἆ νεωτερῳ καὶ μᾶλλον ἐρρωμενῳ ὄντι έδοτε 

πρεσβύτερον καὶ ἀσθενέστερον γιγνόμενον ἀφέλησθε. ὃ Ἰ. 

Υ. Πίστεις, 4σ11εΠ{αίο, 88 το--ο. 

Τη {Πε ατσιπεηπέ ΝΕ ανα α οοπιθἰπαϊοη οἱ Ῥρ8τοάγ οἩ 5ίοε]ς 

ατρυππεηίς, απά νηθίγ, «Ώτεννά (πτης οἱ ἀείεΏηςε απά αίίαοἷ. Τῆετε 

ἶ6 ηΟο 5ουπά Ρτοος οἱ εἰίΏετ Ῥονετίγ οἵ ΙποβραοΙἴΥ {ο ε8ΙΏ 5αρροτί 

----Ῥτοβαδ]γ Ῥεσαμδε ἴ]ετε οομὶά 6 ποπε. 1δία5 ρίνες α Ώ]πίης 

εχαπιρἰε οἱ Πὶς αΏὈἰΠίγ {ο πιεεί ἴπθ οΟπΊπιοη ἀεβπϊίοη οί ἴις 

τπεῖϊοποἰαη’5 {α5]ς, τὸν ἤττω λόγον κρείττω ποιεῖν. 

1190 ἵη 12, 20-23: 58 Ρ. 5ο, 
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Τηε ατρυιηεηπί Ποπ «ρτοραΡίΠέγ ”' Παᾶ Ῥεεη εδρεοῖαΙΙγ ἀένε]- 

οβεά Ῥυ (αοτρίας. Τί 15 Ι α Πηποθ 5εηςε οἱ Ώππιοιτ ἴπαί 1δίας 

πηαΚες {Ώε οἱά πι8η ρ885 ἵη 88 τό--τὸ, πμθτθ πμ οοπηθς {ογματά, 

ΠΟΠΏ {λε 5ΙΠΡΙΕ δίγ]ε οἱ 8Ρρεεο] {ο {ἴΊε ερἰἀεϊῖοῖῖο ἴοτπι, πε αἰίετ- 

8Ώοε οἱ ψὶδο οΏφδειναίίοης ΟἨ ἨΙπιαΏ παίΐατς, εχργεδσεᾶ ἵη 5Η]έεά, 

απθϊΏεϊίίο Ρετίοάς. ΈἘνειγ φεηίεπος ΟΓ 55 τό--τὸ {85 Ιπίο ἴπι5 

{ογπια], ταείοτῖσα] ππο]ά ; ἐ.ρ. : 

Ν / 

οὗ γὰρ τοὺς πενοµένους 
λ / 3 / ὃ / 

καὶ λίαν ἁπόρως διακειµένους 
/ 

ὑβρίζειν εἶκός 
ΔΝ ων) / ια) / 

ἀλλὰ τοὺς πολλῴ πλείω τῶν ἀναγκαίων κεκτηµένους.' 

3 ΟΝ ΔΝ 3 / ία) ’ 5/ 

οὐδὲ τοὺς ἀδυνάτους τοῖς σώμασιν ὄντας 
3 λ λ / , α ς ες / 2 
ἀλλὰ τοὺς μάλιστα πιστεύοντας ταῖς αυτῶν ῥώμαις 

οὐδὲ τοὺς ἤδη προβεβηκότας τῇ ἠλικίᾳ 
9 Ν ν 5” / Ν / Αα ο , 
ἀλλὰ τους ετι γεους και γεαις Ταις διανοίαις χρωώμενους. 

ΨΙ. Ἐπίλογος, {ε7οΣα{ἱ0, ἃδ 2τ--27. 
Τηε ρατοάγ οἩη {16 οΟΙΠΠΙΟΠ Ῥ]εας οἱ ἴπε ἄαΥ ἶ5 οαιτ]εὰ οί 1Π 

ελα αὈδιτά αρρεαὶ Ῥαδεά οἩὐ {πε ραδί Πε οἱ ἴἶπε 6ρεαΚετ: πε Ὠας 

Ῥεεη πο 5γοοριαπί; Ἰε, ἴπο οτρρἰε, Ίας ποῖ Ῥεεη νιο]επί; Πε; 

Ἡια Ρ8ιβετ, τεαϊίπεᾶ {τοπι 5ΏατίΏρ ΙΏ {Πε ϱουετηπιεηί οἱ ἴπε ατίδ- 

τοοταίϊο 'ΓΗΙΤΙΥ | 

ΤΠε οἰοδίηρ γνοτάς (Ώταςδί αραῖη αἲ ἴἶιο ψομ]ά-Ῥε τείοΓππετ. 

1 Οµ {πο ὁμοιοτέλευτον 5εε ΑΡΡ. ὃ 57. 4. 



Χχκ]ν 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΔΙΔΟΣΘΑΙ ΤΩΙ ΑΔΥΝΑΤΩΙ 

ΑΡΙ ΤΡΙΟΝ 

Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὢ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, 
6 ’ ΔΝ 3 ω ΄ 

ὅτι µοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί. πρότερον 

γὰρ οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ᾽ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, 
ο ο ά 

νυνὶ διὰ τοῦτον ειληφα. καὶ πειράσοµαι τῷ λόγῳ 

στοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόµενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα 

µέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ 
φθόνου: διὰ γὰρ οὐδὲν ἄλλο µοι δοκεῖ παρασκευάσαι 

9τόνδε µοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φθόνον. καίτοι 
ο) Α Ἀ « ο, ων / λ 

ὅστις τούτοις φθονει οὓς οἳ ἄλλοι ἐλεοῦσι, τίνος ἂν 
Α. ων ο) 3 

τοὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσθαι δοκει πονηρίας; εἰ μὲν 

1. οὐ πολλοῦ: μικροῦ ΟΙ ὀλίγου 
ἶ6 {με αδααὶ πνοτά υηὮ δέω, ΟΡ. 12. 
17 οὕτω πολλοῦ ἐδέησε. ---ἐφ ἦς: 

{οί νε 5υαὶ ἐφ ᾗ ἴο ἀεποίε ἰμπε 
στουπά΄ οἱ απ ἁοίΙοη (5εο οἨη 32. 

17).---δοίην: ἴε πιοοά ἶς Ῥεεί 

υπαάειδίοοά ὮΥ οοπωρασίδοη ση] α 

οοηςδίσασίῖοιπ Ίκε {αι οἱἵ 32. 20 

οὐκ ἔχων ὅποι τρέψειε τὰ χρήματα 
ἄό ζε συᾶ» αἱ ἆ οσο τυΆεγε {ο ἐίΕΥ 

ἔε ος (εῥεπάεα). οὖκ ἔχων 
ἶ6 {Ώετε εφαἰνα]εηί {ο οὐκ εἰδώς, 
Οἵ ἀπορῶν, ΔΏά 5ο {α(ες {πε ορί. 
οἱ Ιπά. ααεξῄοτ. Τ]ῃε ἀϊτεοί {οτπα 

232 

που]ά Ὄα {νε ἀεΙρεταῖνε 5αβ]ν., 
ποῖ τρέψω; 1Π οί ῬΡᾶδδασε 6 
πανο αΏ οχἰεηςίοη οἱ ἴπαί α-αρε, 

{Οἵ Ώετε οὐκ έχων Ὠα85 α5δ 5 οὗ- 
1εοί, ποῖ απ Ἱπίεττοβαίίνο οἶαιςε, 

Ῥαΐ πε απἰεοεάεηί οἱ α τε]αίῖνε 
οἶαιἹδε. Τηο6 Ἰάεα οἱ ρεΓρἰεχῖίγ 

Ὑηπ]οὮ απάαειᾳ]ο5 Ὀοίμ 5επίεηοες 

εχρἰαίης {είς οοπππιοῦ οοηδίτας- 

Ώοη. ---ἄξιον: 5εε ϱΠ{. Νοίς. --- 

τόνδε µοι: {0Ι Ῥοβδίᾶοη 566 οἨ ἡμῖν 
Το σοι 

ο. ἄν: 5686 ΟΏ 12. Τ.---πονη- 

ρίας: ἁοαὈίγ επιρηαβίσεά ὮΥυ Ιίψ 

4 
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γὰρ ένεκα χρημάτων με συκοφαντεῖ---" εἰ δ ὡς ἐχθρὸν 
ἑαυτοῦ με Τιμωρεῖται, ψεύδεται' διὰ γὰρ τὴν πονηρίαν 
αὐτοῦ οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχθρῷ πώποτε ἐχρησάμην αὐτῷ. 

3ἤδη τοίνυν, ὢ βουλή, δῆλός ἐστι φθονῶν, ὁτι τοιαύτῃ 
ζ φορά τού Θελτίων εἰμὶ πολί 1 κεχρηµένος συµφοραᾷ τούτου τίων εἰμὶ πολίτης. 

ἎΝ 

και 

γὰρ οἶμαι δεῖν, ὦ βουλή, τὰ τοῦ σώματος δυστυχήματα 
τοῖς τῆς ψυχῆς ἐπιτηδεύμασιν ἰᾶσθαι: καλῶς. εἰ γὰρ 
9 ε) Αα Αν Ν ν , ο Ν λ 

ἐξ ἴσου τῇ συµφορᾷ καὶ τὴν διάνοιαν ἔξω καὶ τὸν 

τοἆλλον βίον διάζω, τί τούτου διοίσω; 
λ λ Ὦ , ο. το. θ 

Περι μεν ουν τουτων τοσαντα μοι ειρησύω 
ς 3 4 
υπερ ων 

ρ , / ε ἊἎ / 9 ΝΔ ΄ 

δέ µοι προσήκει λέγειν, ὡς ἂν οἷος τ' ὢ διὰ βραχυτα- 

των ἐρῶ. φησὶ γὰρ ὁ κατήγορος οὐ δικαίως µε λαμ- 
βάνειν τὸ παρὰ τῆς πόλεως ἀργύριον' καὶ γὰρ τῷ 

Μ]άε 5εραταίῖοη {ΓΟΠ1 τίνος απᾶ ὮΒΥ 
τς ροβδΙἤοη αἲ ἴπε οηά οἱ ἴπε 5εΠ- 

ἴ6ηςθ. ---ἕνεκα : 1οἵ ἴΠε απυςδια] 

Ροβίιῄοη 566 ΟΠ 1Ο. Ι7. --- συκοφαν- 
τεῖ: ἴ1ς οπρρ]ε᾽5 ]οοἷ απά σεδίαγα 

σα1ἱ οαί α Ὀαταοί οἱ ΙαασΏίες Ποπ 

Ίο Πθατεις ΥΠὶςὮ πια]κ65 αΏ αρος- 

οδίς αι]{ε ἀπηεςεΒςαΙΥ. 

3. τούτου: 58686 ΟΏ 12. 6Ι.--- 

καὶ γάρ: {οἵ {ες οτἱρίηα] {οτοε οί 

γάρ 8566 ΟΠ 19. 12. καὶ γάρ νατίες 
η 1οτοῬ αοοοταϊίης αν {πε ρατίσ]ες 

416 {α15εά οἵ τεία]η {πεῖτ δεραταίε 

{οἵοθ. ΤΠο {οΠοπίωρ Ἱπο]αάε αἱ 

Ἰηδίαηοςς ἵπ ΟΙ εἰσΏί 5ρεεςσῖ[ες: 

(Α.) καὶ γάρ Ξ επιρῃα ο γάρ 707. 
2Ο ΙΠ ΟΥ Ῥᾶ85δασε. (Β) ἘΕαοᾖ 
ρατῆο]ε Ρτεδείνες ἵίς ο /Ώ {οΐοε: 

(1) γάρ -- 707, καί επρΏα!ἰς 24.8 
ορ. 3. 43 καὶ γὰρ δεινὸν ἂν εἴη {07 {ἵ 
συοιιζᾷ δε α «ᾖατε {μάΐρεα. (2) γάρ 

Ξ- Το, καί οοιτε]αίῖνε υηίῃ α {ο]- 
Ἰουήπς καί 24. 4.---καλῶς: ολ 

20ὔ/ε {ᾖο1ρήέ 1 15. ---- ἐξ ἴσου κτλ. : 

2.6. 1 5Ώα]! Ῥε ας Ίαπης ἵπ ργὶποῖρ]ε 

αηπά οοηπάμοί ἃ5δ Ἰς Ἱς.---καὶ τὴν 

διάνοιαν: καί οἱ οοπρατίδοη. 3ε8 

οἩ 10. 2. 
4. μὲν οὖν: 10ἵ08, 566 ΟΠ 12. 

3 Ο. --- ὑπέρ: Πετε αηά 1Ώπ ὃ 21 

περύ ἃ ἄδασο {Παί Ώεοβίης ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
Ψ{Ὦ {πε ἸΙαΐεΓ ο{αίοί5, εδρεοῖα]]γ 

Γειποδίπεπεςαπά Αεςο]]πὲς; ποίς 

παί η ῬοίἩ ρᾶδδᾶρες 1,γδίας 5εΐ5 
{ ονεἵ αραὶηςί α περί ΡΏταςδε. Εοτ 
οίμεί μδες Οἱ ὑπέρ 5εθ ΟΠ 25. 5. --- 
ὧν δέ: {οτ ροβῖοη οἱ δέ 568 ΟἨΏ 
16. 7.---οἷός τ ὼ: 5ες ΟτΙΙ. Νοίς. 

----διὰ βραχυτάτων: 566 ΟΠ δι ἐλα- 

χίστων 12. 3.---γάρ (α τετ φησί): 
{οἵ08, 5ε6 0Ἠ 10. 12 (0) (1). --- καὶ 

γάρ: 5εεοη ὃ 3 (Β) (2). 
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, ’ λ 3 ων ο 1 , . 
σωώματι δύνασθαι και ουκ ειναι των αουνατων. καυ 

ρ ». , φ . ο 
25 ΤΕΧΝΊΝ ἐπίστασθαι τοιαντην ωστε και ανευ του ιοο- 

ή ΄ 

ὅ µένου τούτου ζην. καὶ τεκµηρίοις χρῆται τῆς μὲν τοῦ 
΄ ε / ο } Ἀ Ν νά 3 / Αν δ᾽ 

σώματος ῥώμης, ὅτι ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίνω, τῆς 
ω. ο Α / 

ἐν τῇ τέχνη εὐπορίας, ὅτι δύναµαι συνεῖναι δυναµένοις 
» 5 2” 

ἀνθρώποις ἀναλίσκειν. τὴν μὲν οὖν ἐκ τῆς τέχνης 
9 , Ν ν 9 Ν 9 , Ὡ η 

Αοεὐπορίαν καὶ τὸν αλλον τὸν ἐμὸν βίον, οἷος τυγχάνει, 
, ε ω » , ο Ν 5 Ν Ν 

πανγτας υΌμας οιοµαυ γυγνωσκειυν ομως δὲ καγω διὰ 

6 Βραχέων ἐρῶ. 
3 λ λ ς νἳ λ / Οι 
εμου γαρ ο μεν πατήρ κατέλιπεν οὐδέν, 

λ λ ος ΄ / ιό ΄ 

τὴν δὲ µητέρα τελευτήσασαν πέπαυµαι τρέφων τρίτον 
ελ , Τὸ δέ 5 9 Ν ο , 

ἔτος τουτί, παϊδες δέ µοι οὕπω εἰσὶν οἱ µε θεραπεύ- 

τέχνην δὲ κέκτηµαι βραχέα δυναµένην ὠφε- 
ω ἁ 9 ον λ 5) ων 3 ” Χ 

λεν, ἣν αὐτὸς μὲν ἤδη Χχαλεπῶς ἐργάζομαι, τὸν 

5. Οη {πῖς (πανεςσίγ οἩἳ {πε 

οοπιρ]α]παπ{ς 5ΡεεςὮ 5εο Ιηίΐτοά. 

Ρ 236.---τοὺς ἵππους: {ΟΥ ἴπε ατε]ο]α 

5866 ἩΑ. 65ο: (α. 95ο: ὮἙ. 449. 

τοὺς ἵππους ἀναβαίνει, 7ε 7265 
/ογςεὐαεᾷ, ἴακες ἴπε ατίο]ε ας 

τεσυ]αΠγ αἂξ ἆοε» ἴπο ΕΠΘΙΞΗ 

«Ἠε ΡίαΥ5 έιε Παίθ.. ΟΡ. 16. 11. 

--ἐν τῇ τέχνῃ . . . ἐκ τῆς τέχνης: 

ὧα πιαγ (Π]π]ς οἱ {πο εὐπορία οἳ ἃ 
ΜΟΙ ΤΑΠ ας τς 1 (ἐν) Ὠῖς Ίταςς, 
οἵ ας εο”1ή49 Γγοη (ἐκ) Ἱτ. --- τὸγ- 

Χάνει: ἴΏε οηΏ]γ ΙηδίαποςῬ 1Ώ ΓΥδίας 

οἱ ἴπε οπιὶδδίοΏ οἱ ὢν ΝΙΠ τυγ- 
χάνει. 

6. τρίτον ἔτος τουτί: {οί ἴἶια 

οπηίσεῖοη ο τε ατίοῖο πΠετο ἴπθ 
Ώουπ ας Ῥοίμ α ἀεπιοηςδίταϊνα 

8Ώά ἃ ΏΙΊηεΤαΙ ορ. Αεδοβ]π. 2. 149 

συνεχῶς ἔτος ἤδη τουτὶ τρίτον 
ΕΥΡΙΑς ---τ6 

στρατηγῶν: Ὀειι. δ. 2 ἑνδέκατον 
µῆνα τουτονί. ΕΟΙ ἴε σᾶδο 5ε6 
ΠΑ. οι: (α. 1063.--- οὕπω: δε 

ἶς αἰτεαάγ σεϊῖπςσ {ο Ῥο απ οἰά 
ΠΠάΏ (πρεσβύτερον καὶ ἀσθενέστε- 
ρον γιγνόμενον ὃ 7): Ίο ]εδῖ 18 

α5 οὈνίοις α5 {παί ΊΏ οὕπω δύναμαι 
κτήσασθαι Ρε]ου’. ---- θεραπεύσουσι : 
{ος πιοοά απά ἴεῃςε 568 οη βοηθή- 
σουσι 16. 16. ---τέχνην: Ὦςε οἶνες 

Ώο Πϊπέ ας ἴο ἨΠαίϊ Πὶ5 {ταάε 5. 

Ἡοε [ας α 5ΝοΡ (ᾷ 29), απά Πῖς 
Ιαπιεηῃεςς ἅοες ποί επΏτε]ν 1ηςσα- 

Ρ8οϊίαίε Πΐπι {οΓ Πῖ5 Υοίκ (χαλε- 

πῶς ἐργάζομαί 8 6). Ῥειµαρς ἴ]α 
τεςίτϊοίῖοη ἵω ἔοτορ ἵωη Απςίοί]ε'ς 

Ώπιε (]πίτοά. Ρ. 232), οοπβπ]ης {πα 
Ροοἵ-τα]ίαί {ο {ἴποςδο 5ο ἀϊδαρ]εά 

ὥστε μὴ δύνασθαι μηδὲν ἔργον 
ἐργάζεσθαι, ας ποῖ γεῖ ἵη {οτοἙ. 
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διαδεξόµενον δ αὐτὴν οὕπω δύναμαι κτήσασθαι. 

ΛΥΣΙΟΥ 

” 

προ-, 

σοδος δέ µοι οὐκ ἔστιν ἄλλη πλὴν ταύτης, ἣν ἂν ἀφέ- 
΄ ΄ » ο « Ν ” , 

ολησθέ µε, κινδυνεύσαιμ᾽ ἂν ὑπὸ τῇ δυσχερεστάτῃ 
ἤ γενέσθαι τύχη. 

λ 3 ὃ κό κά 4. λ , 

μὴ τοίνυν, ἐπειοή γε ἐστιν, ὦ βουλή, 
Αν ΄ ’ 3 ό 5 ΄ Ν. ὁ ’ σῶσαί µε δικαίως, ἀπολέσητε ἀδίκως' μηδὲ ἃ νεωτέρῳ 
ΝΔ ω 3 - κά 4 ΄ λ καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι ἐδοτε πρεσβύτερον καὶ 

9 / / 9 / Δ / ἀσθενέστερον γιγνόμενον ἀφέλησθε' μηδὲ πρότερον 
καὶ περὶ τοὺς οὐδὲν ἔχοντας κακὸν ἐλεημονέστατοι 

45 δοκοῦντες εἶναι νυνὶ διὰ τοῦτον τοὺς καὶ τοῖς ἐχθροῖς 
3 ---- 95) 9 ’ 3 / 9 3 λ ό ἐλεεινοὺς ὄντας ἀγρίως ἀποδέξησθε' μηδ ἐμὲ τολµή- 
σαντες ἀδικῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ὁμοίως ἐμοὶ 

ιά 9 ο / 8 διακειµένους ἀθυμῆσαι ποιήσητε. 
Ν 8 ἊΔ .ά 

και Ύαρ αν ατοπον 

” Ὁ , » ο λ ς ο 3 ε , ) 
εἴη, ὢ βουλή, εἰ ὅτε μὲν ἁπλῆ µοι ἦν ἡ συμφορά, τότε 

ο.’ - 9 
ρομὲν φαινοίµην λαμβάνων τὸ ἀργύριον τοῦτο, νῦν ὃ 

ἐπειδὴ καὶ γῆρας καὶ νόσοι καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα 
: Ν ΄ ΄ ΄ 3 ΄ 

θκακὰ προσγίγνεταί µοι, τότε ἀφαιρεθείην. 

--κτήσασθαι: {πε στεαίεί ρατί ο 

ἴπε οἰκ]εά Ιαβοτ ος {πε οἵιψ να 

ἆοπε ὮΥ βἰανες, 5οπιείπιες Ἰποής- 

ης Ἰωπ ἴΠεϊς οΥΠΕΙ)5 5ΏοΡ (ορ. 12. 

8), οίίεπετ ]εί οαί {ο πιαπι{αςί{ΙΤείς. 
---ἂν ἀφέλησθε . . . κινδυνεύσαιµμ. 

ἄν: πιοοά, ΗΑ. 9ΟΙ α; (α. 1421.2: 

Ῥ. 612. 1.--- ὑπὸ τύχη: α 5ἱἱρ]ᾗί 

Ρειεοπἱῃσαίίοη οἱ τύχη (αρ. ὃ 1ο). 
ὑπό νΙτῃ ἀαἲ. ἶ5 {ης τερυ]αί εχρτες- 
οἵοη {οί ςυβ]εοίίοη αππάθτ α ΛΕ75Ο”. 

7. δικαίως, ἀδίκως: ΟΏ ἴηε πα- 

ρονοµασία 598 ΑΡΡ. ὃ σδ8. 5.--- 

ἐρρωμένῳ : {ἴῃο ῥρᾶδξδασε οἱ ἵἴπε 

Ῥατήο. Ιπῖο ἴπε οοπιρ]είῖε αά]. 

οοπδίτασοη (ρτεά. ντ ὄντι) ἶ5 

δοκει οέ 

Πε]ρεά Ώετο ὮΥ 15 οοὐδτάἰπαίοη 
Ν{Ὦ ψεωτέρῳ. --- δοκοῦντες: {Εῃ568, 

586 ΟΠ ἁγιωμένου 12. 32. --- καί 
(Ῥείοτε τοὺς ἄλλους) : αὐρο. --- ἄθυ- 
μῆσαι: ἱπρτεβεῖνε αοτὶδί, 5εε Ο0Ώ 

µετέσχον 16. 34. 
8. καὶ γάρ: 707 {άεεῶ, 566 ΟἨ 

3 (Β) (α).-- 
ὅτε μὲν ἦν | τότε μὲν φαινοίµην || 

νῶν δέ 

ἐπειδὴ προσΎγιγν. | τότε ἀφαιρεθείην. 

ΤΠε απηϊμεςίς 15 επιρηαδίζεά ὮΥ 

αδίησ μέν ἵΏ Ῥοΐ]μ οο]α οἳ {πε Πταί 
ΠΠΘΊΩΡΕΓ. Τη ἴμε 5οοοπά ΠΠΕΠΡΕΓ 

νῦν δέ ἵδ ἴΊιε τεα] οοιττε]αήνο οἱ 
τότε μὲν (φαινοίμην), Ὀυϊ ἶ5 τε- 
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µοι τῆς πενίας τῆς ἐμῆς τὸ μέγεθος ὁ κατήγορος ἂν 
ἐπιδεῖξαι σαφέστατα μόνος ἀνθρώπων. 

9 . » 
ει γαρ εγω 

«ο κατασταθεὶς χορηγὸς τραγῳδοῖς προκαλεσαίµην αὐτὸν 

εἰς ἀντίδοσιν, δεκάκις ἂν ἕλοιτο χορηγῆσαι μᾶλλον ἢ 

ἀντιδοῦναι ἅπαξ. 
/ ϱ ο 

καίΐτοι πῶς οὐ δεινόν ἐστι νῦν μὲν 
. ε λ Ν 5 / 3 3 ’ 

κατηγορεῖν ὡς διὰ πολλὴν εὐπορίαν ἐξ ἴσου δύναμαι 
συνεῖναι τοῖς πλουσιωτάτοις, εἰ δὲ ὧν ἐγὼ λέγω τύχοι 

ε Αα κά Α - Ν 9 

6ο τΤυ γενόµενον, ὀμολογειν αν µε τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτι 

πονηρότερον ; 
Περὶ δὲ τῆς ἐμῆς ἱππικῆς, ἧς οὗτος ἐτόλμησε µνη- 

σθῆναι πρὸς ὑμᾶς, οὔτε τὴν τύχην δείσας οὔτε ὑμᾶς 

εη{οτοεάἆ ΡΥ {με 5εοοπά τότε, ΥΠΙΟΠ 

οΊνες α πιοτε ῥει{εοί νεγβα| Ραΐαποε 
ἴπαπ α τερεΒίίοη οἱ νῦν που]ά πανε 

σῖνεπ. ἨΝοίε {λαί ἴΠε Πτδί τότε 15 

{ο Ρε {αΚκεῃ 5ἰτίοίΙΥ νὰ λαμβάνων 
ΟΠΙΥ, {ΟΙ φαινοίµην τείετς ἴο ἴῑπαί 
Ἡγροίλείῖσα] /2ή17ε ἄπιε Ψεῃ ἴ]ε 
ο6ηαί6 ΠΙΔΥ Ώανα τεβιδεά Ἠη Ἠ]5 

οσο. Οπ {με ίεηςε οἱ λαμβάνων 
5ες ΟΠ ἁγιωμέγου 12. 32. 

ο. ἄν: ο). ὃ 2 αηΏά 5εε ΟἨ 12. 1. 

----σαφέστατα μόνος: ἃ ΟΟΠΙΡΙΠΔ- 

Ώοη οἱ πο 1άθεας, σαφέστατα ἄγ- 

θρώπων απᾶ µόνος ἀνθρώπων. 39ο 
(οετο, 7ου. (ο 510. 12, 141145 

ο 11Ε01159172145. --καταστα- 

θείς: οΡ. διδάσκαλος καταστάς 12. 
7δ. Ἰμδίας φαν ἴἩα 8ΟΥ. ρᾶ58. 

{ού οπΙγ Ώετε απ ἵηῃ 13. 35. 1ί 

ἶς νεσγ {αΤε ἵη οἴΏεί Ῥτοςο ὙΠίεΙς. 

----χορηγός: πεχί {ο ἴ]ε ΙΠΙΕΓΑΓΟΏΥ 

ἴπα πιοδί οο5ί1γ οἱ ἴμε ΠίαγρΊες; 
5εε ΟΏ 19. 43. --- τραγῳδοῖς: 1. ἅ 

.. 5.ό. 1. 2. (ᾳ5ε, ΗΑ. 767: «. 

ττός; Β. 3785: (1. 6523. Ορ. 21:2 

ἀνδράσι χορηγῶν εἰς Διονύσια. --- 
ἀντίδοσιν: 1 Α. ας αρροϊηπίεα {οἵ 

α ΗΙΙΘΥ, Ῥαί οἰαϊπιεά {λαί Β., α5 

Ῥείης τίοπεί ἴπαη ἨΙΠΙδεΗ, 5που]ά 

ηανε Ῥεεπ οα]]εά προπ Πτδί, Ὦε 

πιϊσΏί ἀεπιαπά οἳ Β. ἴλαί τε ας- 
51ης {Πε Ῥατάεπ οἵ εἶδε εχεΏαησε 

Ρτορετίγ ψΙτἩἉ Πἰπι. 1 Β. τοαςεά, 
{πα οοἑτίς ἀεοίάεά πο πιαςί 

Ρετίογπι ἴπε Η{ιτογ. ὁ9ε6 ΦΙΩΙ{Η, 
/211. «41410. 5.ό. --- Χορηγῆσαι: 

ἴεηςε, ορ. οη ῴκησε 12. 4- --- τοιοῦ- 
τον, πονηρότερον: ἴλαί ]Ι αἩπι 5 

ραᾶῖγ οἳ ας 1 οἰαίπι ἴο Ῥε, απά 

6νεΏ ΠΟΙ56. πονήρότερον ΟΟΝΕΙ5 
Ροίμ Πὶς Ρ[ηγδίσα] απά Πηαηοία] 

ὦτείολεάηπεςδς, Ροΐι οἱ Πο {πε 

οοπιρ]αϊίπαηί ἀἱςραίες. 

το. Οπ {Πε {οΠον]ης αΓφσιπιεηί 

5εε Ιπίτοά. ρ. 237. --την τύχην 
δείσας: τύχη ἵ5 εαρ5Ώαίεά Ἠετε 
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αἰσχυνθείς, οὐ πολὺς ὁ λόγος. 

ΛΥΣΙΟΥ 

ἐγὼ γαρ, ὢ βουλή, 
» ο. 3 ών ο 

66 πάντας τοὺς ἐχοντάς τι δυστύχημα τοῦτ' οἶμαι ζητεῖν 
καὶ τοῦτο φιλοσοφεῖν, ὅπως ὡς ἀλυπότατα μεταχειριοῦν- 

ΔΝ Ν / ο ϱ 3 ΄ ται τὸ συμβεβηκὸς πάθος: ὧν εἷς ἐγώ. 
λ 

και περιπε- 

πτωκὼς τοιαύτῃ συµφορᾷ ταύτην ἐμαυτῷ ῥᾳστώνην 
ἐξηῦρον εἰς τὰς ὁδοὺς τὰς µακροτέρας τῶν ἀναγκαίων. 
Δ λ / Ὦ , / 9 π“. 
ὃ δὲ µέγιστον, ὦ βουλή, τεκµήριον ὅτι διὰ τὴν συµφο- 

9 9 ο 9 . ν ο ε 8 5 λ 
ρὰν ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ὕβριν, ὡς οὗτός φησιν, ἐπι τοὺς 

ἵππους ἀναβαίνω: εἶ γὰρ ἐκεκτήμην οὐσίαν, ἐπ᾽ ἁσ- 
/ Ἂ 3 , 3 5 3 } Χ Ν 3 / τράβης ἂν ὠχούμην, ἀλλ οὐκ ἐπὶ τοὺς ἀλλοτρίους 

{ΟΥ τοὺς θεούς ἵπ Τε ΟΟΙΙΙΠΟΠ 
{οτηπία {οτ «ίθεαι οἳ ἴπο σος 
απά 5Ώαπιε Ῥείοίε ΊπεΠ”; ορ. 32. 

13 εἰ µήδένα ἀνθρώπων ἠσχύνου, 
τοὺς θεοὺς ἐχρῆν σε . . . δεδιέ- 
ναι. ἩἨετε τύχη 15 Βἴῆησ α5 Ῥα- 
ης ἴλαί ἀἰνίπε ῬοΝει Πίος ἶ5 

ῥρατΏοι]ατ]γ οοποείπες ἵπ τενείςα]5 

οἳ 146, απἆ ΠΙΑΥ αΠΥ ἆαγ Ίηακα 
α οἩρρίε απἀἆ ἃ Ῥερσατ οἱ ἴιε 

ΏΟΝ ΡίοδΡρετοῖς οοπιρ]αἰπαπί. Τ]α 

(θες οοποερΒοη οἱ τύχη, πΠί]ε 
«οιωδείίπες ποῖ Ῥαδδίησ Ῥεγοπά 

πηθΓς 6 οΏαΏος;, ἶ5 αδια!γ ἰπαί οί 
ΔΏ αοϊῖνε Ῥονατ, απ ἴΊετε ἵς α 

οίτοπο ἰεηάςηου ἴο ρειδοπΙ{γ 1, 

πιαἰΊησ Ἱί οοδταἰπαίο νη(Ὦ Ῥτου]- 

ἀεποε, ας 1δίας ἁἰςι]ηοί]γ ἆοες 

πἨετα Ὦς 5475 (13. 63) ἡ δὲ τύχη 
καὶ ὁ δαίµων περιεποίησε ὀ104 707- 
{21 απα γου]άεερ φαυεῶ {ε71. 

Τ1ε οἱρρ]ε)ς Ιάεα ἶς εχρίεδσεά 1η 

Ι5οοΓα{εβ᾽5 γνατηίησ (1. 29) μηδενὶ 
συμφορὰν ὀγειδίσης: κοινὴ γὰρ ἡ 

τύχη καὶ τὸ µέλλον ἀόρατον 7εο106 
πο 17227 Το ᾖ 12119ογέσπε, 70 

ο 1/016 15 εο/72101 {ο αὐ[ αμα {ῇε 
11176 19έεΠ. ---ζητεῖν, Φιλοσο- 

φεῖν: ΟΠ {Πο συνωνυµία 5εε ΑΡΡ. 

6 58. 2.--- ὧν εἲς ἐγώ: ἴ]ε εππρ]αςίς 

αροπ ἴ]ε ρτοπουΏ η {πὶς {οτηαία 

οαᾳδες ἴπα {Πεαιεπῖ οιὶςσδῖοπ ΟΕ 

ἴμ6 οορα]α, ενεΏ οἱ ἴμε Πτςδί απά 

«θοΟοπᾶᾷ Ρ6ί5οΠ5, ΠΙοὮ Ἱπ οίΠεΓ 

οοπηθοίοης 15 ταΓεΙΥ οπα{ες. --- 

ταύτην: σεηἆθί, 5εε οὗ 12. 17.--- 

εἰ: 5εε ΟΠ εἰς σωτηρίαν 12. 14. 
---τῶν ἀναγκαίων: γρατήνα, Το 

{ε {015 ἔγέφς α1οϱ ἔᾖοσε ζᾖαωί 

/ Λαζτνε ἐο 114ᾷε; οἵ Ρείπαρς -- ἢ 
τὰς ἀναγκαίας ογάαγ {έβο, 

1.6. πἱρς {οι {Πε ενετγάαγ πεοςες- 

1165. 
11. ὃ . . . τεκµῆριον: ΟΡ. ΟΠ 

42. 24. ---τὴν ὕβριν: ἔᾳε ΙΏπδο]εηοε 

υΏατρεά ΡΥ {πε εοπιρ]αϊπαηί. ---ἀσ- 

τράβης: α 5οῇς δαἆά]ο ΙΓ α Ῥαοκ, 

{ΟΥ ΝΟΠΕΠ απά Ἰηναμάς. -- ἄν: 
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ο .». . ο » ὃν - 5 δύ 
ἵππους ἀνέβαινον ' νυνὶ ὃ ἐπειδὴ τοιοῦτον οὗ δύναμαι 

. 3 ΄ ο. 9 , [ον 

76 κτήσασύθαι, τοῖς ἀλλοτρίοις ἵπποις ἀναγκάζομαι χρῆ- 
, » 3/ / 9 4 ο 

καίτοι πῶς οὐκ ατοπὀν ἐστιν, ὢ βουλή, 
[ο κα 3 / 3 Ν 3 3 5 / 5 ι. ε), 

ΤΟΥΤΟ αν αυτον. έν μεν Επ ἀστράβης οχουµενον εωρα.᾿ 

» , . λ νυν 9 δ- » ἃ Α 
µε, σιωπᾶν (τί γὰρ ἂν καὶ ἔλεγεν :), ὅτι ἐπὶ τοὺς 

) : ἵ :ναβαί ἆσθαι πείθειν ὑμᾶς ὡ ἠτημένους ἵππους ἀναβαίνω, πειρασθαι πείθειν ὑμας ὡς 
’ 5 Ν ο Ν [ο] , [ο 

8ο δυνατός εἶμι; καὶ ὅτι μὲν δυοῖν βακτηρίαιν χρῶμαι, 
Αα 9 Α ο] λ Α 

τῶν ἄλλων µιᾷ χρωµένων, μὴ κατηγορεῖν ὡς καὶ τοῦτο 
. / 2 , 9 » 39 . οὁ » / 

των δυναµένων εστιν ' οτι ὃ επι τους Ιιππους ἀναβαίνω, 

τεκμηρίῳ χρῆσθαι πρὸς ὑμᾶς ὡς εἰμὶ τῶν δυναµένων : 
8 3 λ Ν Ἆ 9 λ  ὁ » ή ω 

8ᾳ οἷς ἐγὼ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἀμφοτέροις χρώμαι. 
ῳὶ Ν ΄ 3 ΄ ω ε ΄ 

Τοσουτον δὲ διενήνοχεν αναισχνντια των απαντων 

ς α α / 

ἀνθρώπων, ὥστε ὑμᾶς πειρᾶται πείθειν, τοσούτους 
3) ο » ς 3 » Ἀ ω 1ὸ 2 3 , 

οντας εἰ» ων» ως ουκ ειμυ των αουνατων εγω. 
) 9 

καττοι ει 

, ν ε Αν - , , , τοῦτο πείσει τινὰς ὑμῶν, ὦ βουλή, τί µε κωλύει κλη- 

ροῦσθαι τῶν ἐννέα ἀρχόντων, καὶ ὑμᾶς ἐμοῦ μὲν ἀφελέ 

ψΕι ῬοίἩ ὠχούμην απ ἀνέβαινου, 
ορ. 16. 8. 

12. καὶ ἔλεγεν. {οἵ ἴ]α {οτοε 

Οἱ καί 588 ΟΠ 12. 20.--- ἠτημένους: 

Φογ7οτοεΙΙ. -- τῶν δυναµένων: ΄0.ᾷ5δε, 

ορ. οἩ τῶν αὐτῶν 12. ΔΙ. 

13. εἰ . . . πείσει: ἴπε {ποισΏί 

5 ποί ἴμαί Η {μα οοπρ]αΙπα η! 7 / 

ῥοτδιαάς, εἶο., πει ποίμ]ης συ) 

Ἠ]πάετ, Όαΐί ἴπαξ 1 {πα Ίά1γ ἶ5 ΠΟΥ 

50 ἀἱδροξεά {παί {πε οοπιρ]α]ΙπαΏί 

15 σοῖης {ο Ρρειςιαάε ἴπεπι, ποίπίης 

ΏΟΥΝ Ἠϊπάετς. ὢ6εεο ἨΗΑ. 503 ος) 

(α. 130ϊΙ: Β. 6ο2 π. 2: (αἱ. 645 α; 

αΜΤ. 4ο7: Ῥιϊτ Ώοτε 1 ἶ5 ποῖ ἴπα 

έρτεδεηί Ἱπίεηάοη οἱς πεςσεςςίίγ 

ἴΠαί 5 Ιπνοϊνεά, Ὀαΐῖ ἴωε ρίεδεπί 

Ρτοδρεοί, ἄπε {ο ἴ]ε αἰΗ{αάς οἳ ἴπα 

Ἠθαί6Ι6. ---κωλύει: πο {οτπιαί ας- 

Ώσοι Παά «νετ ορεπεά {πε ατοἸοή- 

«Ώίρ {ο ππθηρετς οἱ {πα {ου 
Ρτορετίγ οἶαςς, ας Ἱῖ Παᾶ Ῥεεπ 

ορεηεᾶ {ο ἴμοςε οἱ ἴμο επτά οἶαδς 

η ἴπε ΗΠΏ οεηίατΥ; Ῥαΐτ Ἱπ ῥρτας- 

Πσε ἴπε τεδίποίοη ας ἵσποτεα. 

Τε οπΠρρίε Ιπε]ΙςσιρΗίγ υνας 

{πετείοτε ἆπε {ο Πὶ5 ρΏγδίσα] 1πΠι- 

ῥειίοοίίοηΏ, πΏίο] τεπάργεά Ἠϊηα 

υπΗί {οΓ ἴπε ρτίεςδί]γ Πιποῦϊῖοης" 

Ἰηνο]νεά ἵη {πο ατοποηςΠ]ρ. --- ἀρ- 

χόντων: 0358, 5ες οἳ τῶν ὁπλιτῶν 
32. 5. ---ἐμοῦ ἀφελέσθαι, τὸν αὐτὸν 
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οοσθαι τὸν ὀβολὸν ὡς ὑγιαίνοντος, τούτῳ δὲ ψηφίσασθαι 
/ « 3 ΄ μ] Ν ό Ν » ἃ ε ο 

παντας ως αναπηρω ; ου γαρ δήπου τον αυτον υμεις 

μὲν ὡς δυνάµενον ἀφαιρήσεσθε τὸ διδόµενον, οἱ δὲ 
᾿θεσμοθέται ὡς ἀδύνατον ὄντα κληροῦσθαι κωλύσουσιν. 

3 Ν Ν 2 ε ω) .. Ν 9 λ » ’ 

14άλλα γαρ οὔτε υμεις τούτῳ τὴν αὐτὴν εχετε γνώμην; 
3) (γ» ω δ ν ὩὉ) Αα 

ο οὐθ οὗτος ὑμῖν": εὖ ποιῶν. 

ἀφαιρήσεσθε: ϱ35ε, ἨΑ. 724, 

74δα: (α. 1969, 111ὸ:; Ἑ. 340, 362: 

61. 535, 5οο α. --- ὡς: {0Ι068, 566 ΟΠ 

16. δ. --- ψηφίσασθαι πάντας (ορ. 

πείσει τινάς αΏονε) : 1{ ψ] Ὀε ας 
εαδΥ {ΟΙ αἰ] (πάντας) ἴο 5εε α οΠρ- 
Ρίο Ίη Ἠϊπι, α5 {ΟΥ ΑΠΥ (τινάς) ἴο 
566 α 5ουπά Π]αΠ Τη 1ηΘ..  ΕΟΓΠΙΔΏ 

(6455. Ἐοεν. Ίο. 1ο5) σα] αἴίεη- 

Ώροη {ο {πα {αοῖ ἴλαί πο οπε οί 

ΓΥδῖαςς 5ρεακεις Όπΐί ἴπε οπρρὶε 

αδθς πᾶς Ίπ {Πε οτε, ΠΟΙΙΠ (οἵ ΡίΟ- 

ΏΟΙΠ) -- νετΏ -ἵ- πᾶς. Πε (Ππ]πκς 

{{ π]αΥ Υ76]Ι Ὀε α τοποΏὮ οἱ Εἰλοροϊία 

{ο οαίοὮ Πίς {τίοΚκ οἱ {Πε οἷά πιαη)ς5 

«ρεεοΏ α5 Ὦε ἆἄοες ἵπ ὃδ 13, 14, 

ΤΟ, 21, 27.---θεσµοθέται: ορ. ΟΠτ. 

Νοίθ. ΟΕ ἴιε πίηε αἴοποηπ5 ἴπε 

Πταί {Ώτεε (Βασιλεύς, Πολέμαρχος, 
Αρχων) Ὠπά Ἱπάϊν]άιαὶ ἀερατί- 
πιθηίς οἱ αἀπαϊηϊςίταίοη: ἴΠε οἷχ 

οἴμοίς {ογπιεᾶ οπε Ὀοατά απάετ {με 

Ώ8ΙηΘ Θεσμοθέται. ΤΠεϊτ ολ]εε 
ποτ] ἵνας ἴπε 5ιαρετνίδίοη οἱ {πε 

Ίανν οοαΓί5 (5εε ΑΡΡ. ὃ 5); ἴο ΐ5 

πας αἀάεά {ιο ἄτανήης οἱ ἴ1ιε ]οΐ 

«{οὲ ἴποςδα οὔῃοείς Πο Ἡετε ποῖ 

εἰεοίεαά Ὦγ νοίε. ΟΜ.(υΠς6Κ, ῥ.2ο1 {. 
14. ἀλλὰ γάρ: {οι {μῖς εδε ἵπ 

οοπο]ιάίησ α ἀῑδοιδδίοη 56εε ΟΗ 12. 

ς λΝ . ῤ 3 κ 

ὁ μὲν γὰρ ὥσπερ ἐπικλή- 

4ο.--- τούτῳ: ἄτανη {Τοπη 1ΐ5 α511α] 

Ροβΐοῦ αἴἴετ τὴν αὐτήν ἴο 5ίαπᾶ 
οἶοδε αραἴηςί 1ΐ5 οοη{ταςδίεἁ ποτά : 

ὑμεῖς τούτῳ | οὗτος ὑμῖν. --- οὔθ' 
οὗτος ὑμῖν: “ Γηε ἀταςίῖο {αιίοΙοςΥ 

οἵ πε πο ἀἰθ]αποίνε πιεπηΡετς, 

γο01, ἆαο οἱ 117 ας 6 ἄοος, α1 

Ζε ἄοθες οἱ {ή ἄν γο ο, ασ 

ἔᾷαί ὃς α 254 ρου {ᾖᾳ5, Πἱ5 ἴπε 

οοπιῖο οοἰοτίης οἱ ἴπε ῥ85δασε” 
(Ετο.) : ορ. ΟτΙ. Νοίθ. --- εὖ ποιῶν : 

ΥνΏΙ]ε σταπαπια(ῖσα]]γ εὖ ποιῶν ἶ5 
οοπποεοίθά ΝΙ{Ώ {Πε 5εοοπά οἶαιδε 

ΟΠΙΥ, ἵτ5 {οτος δχίεηᾶς οὖεί Ροΐῃμ. 

Π 15 α 5ἰοΓεοίγρεά εχΡΙΕΡΣΙΟΗ, /07- 

ἔχᾳαζεζγ, {αμᾷ ἠεσυεῃ. 15 {οτηιαὶ 

ἀδα πεηί 5ο {ατ {μαί ὈοπιοδίπεΏςες 

οομ]ά 5αΥ (23. 143). τοῦτο . . ., εὖ 

ποιον, οὗ συνέβη {ᾷής, ΓΟ7{1/1.{Εζγ, 
«αι ο0ΐ ᾖαῤφβεη. --- ὥσπερ ἐπικλή- 

ρου: ΟΗ {πε πι] απἆ {πε ρειςοπ]- 
Ποαίίοη, 5ε6 Ἰπίτοά. Ῥ. 25, Ν. 6. 

Τ]ε ροῖηί ἶς {παί πετ ὮΥ ἴμε 

8Ώδεησε οἱ 5οη5 αηΏ οδίαίε {ε]] {ο α 

ἀαασΏίει, νε πθατεςδί ΠηαΙε Πεῖγ 

οοι]ἁ ἀεπιαπά {πε Παπά οἱ ἴπε 

Πείτεςς ἵηπ πιαττίασε, 6νεΏ ἴο {πε 

εχίεηί ΟΓ {α]ΐτπο ὮΏετ {οπι ΏεΓ Ἠδ- 
Ραπά, 1 5Ώο Ίνας5 αἰἱγεαάγ πιαττ]εά. 

ΤΠε ρτονὶδίοη Ίγα5 ἵηαάε ἵΏ οτάεί 
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ρου τῆς συμφορᾶς οὐσης ἁἀμφισβητήσων Ίκει καὶ 
΄ Α / α 3 Ἂ Α Θ ω 

πειρᾶται πείθειν ὑμᾶς ὡς οὐκ εἰμὶ τοιοῦτος οἷον ὑμεῖς 
« Α ιό ε ων λ Δ Α ο η ο, 

ὁρᾶτε πάντες: ὑμεῖις δὲ (ὃ τῶν εὖ φρονούντων ἔργον 
3 ιο Αν ιό ων) ε , 9 Α 3 

ἐστί) μᾶλλον πιστεύετε τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν ὀφθαλμοῖς 
Ἀ ων) , / 

του ἢ τοις τούτου λὀγοις. 

Λέγει δ) ὡς ὑβριστής εἰμι καὺ βίαιος καὶ λίαν ἆσελ- 

γῶς διακείµενος, ὥσπερ εἰ φοβερῶς ὀνομάσειε, µέλλων 
3 Φ / 5 3 ϱ) 3 / / ω / 
ἀληθή λέγειν, ἀλλ᾽ οὐκ, ἐὰν πάνυ πραόνως, ταῦτα ποιή- 

σωγ. ἐγὼ δ᾽ ὑμᾶς, ὦ βουλή, σαφῶς οἶμαι δεν διαγι- 

το γνώσκειν οἷς τ᾽ ἐγχωρεῖ τῶν ἀνθρώπων ὑβρισταῖς εἶναι 
Ν 8 3 / 

16 και οἷς ου προσγκει. 
3 Ν κ ” Δ ΄ 

οὐ γαρ τοὺς πενοµένους καὶ λίαν 

ἀπόρως διακειµένους ὑβρίζειν εἰκός, ἀλλὰ τοὺς πολλὀ 
/ ω 3 / / 5 ν Χ 9 / 

πλείω των αναγκαιων κεκτηµενους ' οὐδὲ ΤΟυς ἀδυνά- 

/.. -.... ” 3 ΔΝ Δ ” , 

τους τοις όώμασιν οντας, ἀλλα τοὺς μάλιστα πιστεύου- 
. Α εξ Αα ε 2 λ Ν κά ” ποτᾶς ταῖς αὐτῶν ῥώμαις: οὐδὲ τοὺς ἤδη προβεβηκότας 

{ο Καερ ἴ]πε Ῥρτορετίγ ἵη {πε {απαῖ]ν 

(αρ. οἨ 32. 4). ΤΠε οΠ1ρρ]ε 8α75 

ἴλαί ἴπο οοπιρ]αϊπαπί Ίοοκ5 αροη 

Πϊς πῄςίοτίαηπθ ἃδ αη Ἠθίτθδς, αηπά 

ἱ9 ἱγγίπσ το σεῖ Ρροβδεδ5ίοη οἱ Ἠε 

ΙηΠοπίαηος Οἱ 4Ώ οΏο] α ἆαγ. 1ί 

ἶ5 {πε Ῥε5ί οἱ ἴ]ιε Ίοκε {ο τερ{εδεηί 

ἴπο οοπιρἰ]αϊιαπί αξ αγίησ {ο σεί 

νε οἩρρ]ε᾽5 οΡοΙ {οί Πἱπιδε]α. 

15. φοβερῶς «πε 

: Κπονς 5 οἰαίπ {ο ο ἰαΐδα, 5ο 

Ἡς {πες {ο Πἰφπίεη Υοι Ὁγ σα]]πς 

της ὑβριστής, βίαιος, ἀσελγῶς δια- 
κείµενος. -- µέλλων λέγειν, ταῦτα 

ὀνομάσειε: 

ποιῄσων: η Ἰηδίαπος οἱ {πε δει 

οἱ {πε ρειρΏταςεῖο Ππίατε (ροὔες 

9) ρατα]εἰ νυν] το 5ἱπιρ]ε Ππίατε, 

(65. 274. Νοίῖίε ἴμαί ἴἶα {ΟΥ οί 

ἴμε 4βοάοδες οοΓΓεδροπάς {ο οπ]γ 

οπς οἱ {6 Ρίοίας6ς, απᾶά {λπαί ἴοο 

ἴπε οπε ἴἩα νετ οἱ υἨ]οἩ 15 αΠ- 

εχρτοςςεά (ἐὰν πάνυ πραόνως). --- 
586 0η 10. 

νως: {ΟΙ πράως;: ιδεά ἵῃπ οπ]γ 

οιςῬ οἴλεί ρ8δδασα 1Π Αἰῑο (ατεε]ς 

(ΑτὶςίορΗ. Ἴ7ορ», 56). Ῥτοβαβίν 

ηδεά Ὦετε {ο σἶνο α 5Ώ]ίεά ἴοπε ἴο 

ια οἩρρ]ε᾽ς  ΡΠΙΙο5ορΗγ.. --- οἳς: 

506 ΟΏ οὓς 25. 7: ορ. ᾧ τρόπῳ 
ΤΟ. 12.--προσήκει: {0ἵ068 ἂ5 Ἰῃ 

25. 7: ΟΡ. εἰκός {οΠονπς. 

16. πολλῷ: 5ο ἵη 17. 6 (πολλῴ 

πλέον) απἆ 290. ὃ (πολλῷ πλείω): 
εἶδεν]ετε ἵπ 1,Υ5ί85, πολύ. 

πάνυ : 15. --- πραό- 



245 ΛΥΣΙΟΥ 

Αα ε ΄ 3 κ λ 4 -- λ ΄ ω) ΄ 

τῇ ἡλικία, ἀλλὰ τοὺς ἔτι νέους καὶ νέαις ταῖς διανοίαις 

1 χρωµένους. 
« λ Ν ω , 3 

ο μὲν γὰρ πλούσιοι τοῖς χρήµασιν ἐξω- 
Αα , λ ς ος ΄ νοῦνται τοὺς κινδύνους, οἱ δὲ πένητες ὑπὸ τῆς παρούσης 

3 / αν 3 / λ « Δ / 
ἀπορίας σωφρονειν ἀναγκάζονται"' καὶ οἱ μὲν νέοι συγ- 

τς γνώμης ἀξιοῦνται τυγχάνειν παρὰ τῶν πρεσβυτέρων, 
ο λ ΄ 3 ” 6 / 3 ὼ τοῖς δὲ πρεσβυτέροις ἐξαμαρτάνουσιν ὁμοίως ἐπιτιμῶ- 

18σιν ἀμφότεροι' καὶ τοῖς μὲν ἰσχυροῖς ἐγχωρεῖ μηδὲν 

αὐτοῖς πάσχουσιν οὓς ἂν βουληθῶσιν ὑβρίζειν, τοῖς 
Ν 3 ά 5 ιά 3/ 6 ΄ 9 ’ 

δὲ ἀσθενέσιν οὐκ ἔστιν οὔτε ὑβριζομένοις ἀμύνεσθαι 
Ἆ « ιά 3» ε ΄ , | 

ωοτοὺς ὑπάρξαντας οὔτε ὑβρίζειν βουλομένοις περιγίγνε- 
[ων ) ΄ 

σθαι των ἀδικουμένων. ὥστε µοι δοκεῖ ὁ κατήγορος 
εἰπεῖν περὶ τῆς ἐμῆς βρεως οὐ σπουδάζων, ἀλλὰ 

/ λα ε ω ω / ς ο 

παίζων, οὐὸ μας πεισαι βουλόμενος ὡς εὐμὶ τοιοῦτος, 

το ἀλλ᾽ ἐμὲ κωμῳδεῖν βουλόμενος, ὥσπερ τι καλὸν ποιῶγ. 

"τι δὲ καὶ συλλέγεσθαί φησιν ἀνθρώπους ὡς ἐμὲ 
ας Ν Χ / ων Ἆ λ κά α 3 ’ 

πονηρους καὶ πολλούς, οἳ τὰ µεν ἑαυτῶν ἀνηλώκασι, 

τοῖς δὲ τὰ σφέτερα σῴζειν βουλομένοις ἐπιβουλεύου- 

σιγ. 
ε ων οὲ 3 / / ᾳ/ . / ὑμεις οὲ ἐνθυμήθητε πάντες ὅτι ταῦτα λέγων 

5 λ 3 4 α ήν αλ ν κά ο ΄ 

οὐδὲν ἐμοῦ κατηγορεῖ μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων ὅσοι τέχνας 
ολ δὲ Φ ε 3 3 / ον Ἆ ο ε 

το ἔχουσιν, οὐδὲ τῶν ὡς ἐμε εἰσιόντων μαλλον ἢ τῶν ὥς 

ο) τοὺς ἄλλους δημιουργούς. 
νά κ « ω 32) 

έκαστος γὰρ ὑμῶν εἴθισται 
Αρ ς λ Χ ιά « Ν Ἆ 

προσφοιτᾶν ὁ μὲν πρὸς μυροπώλιον, ὁ δὲ πρὸς κου- 

17. ὑπὸ ἀπορίας: 5686 ΟΠ ὑπὸ 

τῶν γεγενηµένων 12. 3.--- ἀμφότε- 
ροι: Ροΐμ γουπς απά οἰά. 

18. μηδέν: 5ε8 ΟΠ μήτε 12. 6δ 

(Β).--- τοὺς ὑπάρξαντας: {οἵ6ε, 5εε 

ο; ὑπάρχει 12. 23 ΑΛ. 
10. ὡς: 9686 ΟΠ 16. 4.--- πολ- 

λούς: πηαάε επιρμαϊίίο ὮΥ τενεῖραἱ 

οἱ ἴπα ιδια] οἵἀθί, πολλοὺς καὶ 

πονηρούς. 
20. προσφοιτᾶν: αΏ Ιπάϊσαίίοη 

οἱ ἴπε αἹπιρΗοΙίγ οἱ Αἰπεπίαη Η{6. 

Γη {πο οαρί{α] οἳίγ {Πε Ῥατβροι)ς «Ώορ 

αΏς {πο οοΡΡ]ετ)5 «Πορ αἴε ἴῃπε οἰὈ- 

Ἠοιςες οἱ πἹεη οἱ ]εΐδαγα α5 ἵπ {ο 
πηοάετη οοιΠίτΥ νη]ασε. ἘΤγαί πο 
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ας ε δὲ 9 κ ε ο) ϱ Ἀ ΄ λ 

ρειον» ο ε προς σκνυτοτοµμέειογ» ο οπου αν ΤΥυΧΊ) κανυ 

λ Αα Α 

πλεῖστοι μὲν ὡς τοὺς ἐγγυτάτω τῆς ἀγορᾶς κατεσκευ- 
ὦ , 2λ , οὲ ε λ Αα 9 ρ 

1 ασµένους. ἐλάχιστοι ὃε ὡς τοὺς πλειστον ἀπέχοντας 
[ο ο 5 » ς , ο 

αὐτῆς: ωστ ει τις υμων πονηριαν καταγνώσεται των 

ε 9 λ 9 , ων) ο λ ο) Ν . ν 

ὡς ἐμὲ εἰσιόντων, δῆλον ὅτι καὶ τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις 
/ 5 οὲ 3 , ς , 5 , 

διατριβόντων ' ευ ὂε κακεινων, απαντων Αθηναίων : 
ο λ 4 ων ΔΝ , « 

απαγτές γαρ εἶθισθε προσφοιταν και διατρίβειν αμου- 

14Ο γέπου. 

᾽Αλλὰ γὰρ οὐκ οἵδ᾽ ὁ τι δεῖ λίαν µε ἀκριβῶς ἀπολο- 
Ν ἁ ο ο Αα .. 

γούμενον πρὸς ἓν έκαστον ὑμῖν τῶν εἰρημένων ἐνοχλεῖν 

τεαβ{ΟαΟΙΏ ἵνας Ιπνο]νεςά Ιπ {εφαεηί- 

πο 5αοἩ ρ]ασες 15 οἶεαί{τοπι {πε {αοί 
ἴπαί Ὠεπιοδίπεπες {Π]η]ς 1 4 σοοά 

Ροῖηῖ {ο πιαΚο ὉΙἩ α Π41Υ {αι {με 
ΠΙΔΏ ΦΨΠΟΠΙ Πε ἶ5 αἰίαςΚίης (25. 52) 

ἄοες ποῖ Ἰεαιαπί {πα 5Ώορς: ὄ7ε 
σΆα765 10 21025 αἴΓεοζζο ο ο01/1- 

ΦαίοΠς{β; . . 0 θες ᾖε 7ε- 

φό1 10 αγ οἵ {ετε ζα70ε}5) ο/οβς 

ο. ΦεΣ//1ΕΥΦ᾽ ο/οῤς 1η {πε σέ, 

107 αγ ο{βε; «/οβς--- Πο οὖε. 

014 ᾖε ἐν {71ῤασαδίε, /εσέἶθος, 1411- 

σοζἼα1, συ ο Γεε[ήης οἵ ϱγαὔ{ήιῶε 

ο. 77εμάςἔφ ο. α{17ϱ εἶτε {αί 

α 21ρῇή-7η{μαεα 1/7 Γοεῖ. Γπεςδα 

απηοϊεηί α5θειησ]ςς, Π]ςε εἶαῖν ππος- 

εΓΏ οοΙΠ{εΓΡραΓί5, ««5ανας ἴπε οοἩ- 

γ, ---μΙπ φοτάς, ---ᾱ5 Ι5δοοταίας 

ἴε]]5 τις (7. το): Γ/ΑΙεἆ (1ἶαε οοη- 

Ιταίοτ) ο0τυ ὄθεοίιο εὐγΥ1/{ε 

ἔγοιιύζος 15 110, 1107 ο τυε ἴαῤε 
ἔρο(ιο7έ ᾖοτυ τουσ αγ 7επίογε 1; 

ὄέ τυε ο 4η {ᾖε «ᾖοῦῤς απ Πα 

Γαι συ {ᾖε σ/αΐε οἵ {76 εο1/142γ, 

αλα αγ ἔαί Ίέεωυε 1 αἰ {πε 

Λἐφίογγ οἵ {ᾖε αε7ιοςγαςγ τυεγε πυρ 

τυογςε ϱυυεγεῶ, ---τυᾖζε 1 αοζζοῃ, 

αλα 5 1ᾳε 271ο1βᾖες {ᾖαΐ τυε εὔεζ- 

254, τυο αγε δεί{ε εομζεί συ 1 

αμ τω ἐε 0/19 111111101 {αί 0/7 

Γαέπετς {εξ 19. --- ὅπου ἂν τύχη: 

50. προσφοιτῶν; ορ. 12. Ιδ.--- 

ἀγορᾶς: οὗ Πε αὈοιπί ἴπε Ασοία, 

566 (α] ο. ρ.4οΠ.---καταγνώσεται: 

ΠΙΙΠ σοη. απά αςο. ΗΑ. 752 α; 

(. 1123 (ορ. 1121): Β. 17ο: (α1. 

δ14 α. -- παρὰ τοῖς ἄλλοις: 5εε ΟΠ 

παρ αὗτοῖς 12. 33.--- ἁμουγέπου :5ε6 
Οµέ. ΝόΟίθε. ἁμου- 5 οἱ ἴπε 5απιε 

οΠσίηπ ἂ5 οὐδαμοῦ, ἆμόθεν, Επς. 
φο”16 (Α.Α. «71072, (οἱ. 109) : ἴπε 

Ἐησ. Ία5 ῥρτθδδετνεά ἴπε οπΠσίπαι 

Ἱηθαπίησ. 1,δίας Ώας5 ἁμωσγέπως 
Τη τὸ πι 

21. ἀλλὰ γάρ: Ἰηπ ἴΤαηδΙΙοη: 

966 ΟΠ 12. 4ο.---ὑμῖν: ἴλθ Ιπίεί- 
ταρΒοη οἱ ἴπο ποΓπιαΙ οἵάεί πρὸς 
ἓν ἕκαστον τῶν εἰρημέων Ὦγ ὑμῖν 
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πλείω χρόνον. 
ὃ Α Ν α λ ε ’ , δ ́  . 
εἲ περὶ τῶν φαύλων ὁμοίως τούτῳ σπουθδάζειν; 

ΛΥΣΙΟΥ 

εἰ γὰρ ὑπὲρ τῶν µεγίστων εἰρηκα, τί 
ἐγὼ 

» ε Ὡ / / Ν » }λ .ά λ 
τσ ὃ ὑμῶν, ὢ βουλή, δέοµαι παντων την αυτην εχειν περι 

. ω ’ ο λ Ἆ λ Ωι / 

5, ἐμοῦ διάνοιαν, ἤνπερ καὶ πρότερον’ καὶ μὴ οὗ μόνου 

λαβεῖν ἔδωκεν ἡ τύ ο ετη πατριδ. τς μετα αΦειν εοωκεν» / τυχγ) μου των εν τη πατριυ ο Τ 

ὃ Ν Ν. 5 , ΄ δ᾽ Πω] ίλ α 

του οια τουτονι αποσΤτερΊσητε με] μη α παλαυν κοιν) 

/ νὰ / Αα. 8 Ό ΑΔ , / ες 
παγντες ἐδοτέ μοι, νυν οντος εις ων πειση πάλιν υμας 

ἐπειδὴ γάρ, ὦὢ βουλή, τῶν μεγίστων ἀρχών 
ε /’ 5 ΄ ε αν - / ε ω) 3 ΄ 

ὁ δαίµων ἀπεστέρησεν ἡμᾶς, ἢ πόλις ἡμιν ἐψηφίσατο 
ή Χ . λ 

τοῦτο τὸ ἀργύριον, Ἡγουμένη κοινὰς εἶναι τὰς τύχας 
ϱ Ν ω α ΔΝ ω 9 . 

98 τοις απασι και των κακων και των ἀγαθώῶν. 
ω 5. 

πως ουν 

' » 3 ω λ / λ 

οὐκ ἂν δειλαιότατος εἶην, εἰ τῶν μὲν καλλίστων και 
, δ . . . . ο . Δ δ᾽ 

τοο μεγίστων δια τὴν συμφοραν ἀπεστερημένος εἶην, ἃ 
ε / δ ων) Αν 9 ὃ / 

ή πόλις εοωκε προνοηθεῖσα των οντως ἰακειμενωγ» 

ἑΝ ἎΝ / 3 / διὰ τὸν κατήγορον ἀφαιρεθείην , 

ταύτῃ θῆσύε τὴν ψήῆφον. 

Ἡτουνς 5ίτοηςσ επηρηαςίς αροη ἐν 
ἕκαστον. ΟΡ. τὴν αὐτήν . . . διά- 
γοιαν Ὠείούῦ, απά τὰς τύχας . . . 

καὶ τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν ὃ 22/ 

αρ. οἳ ἡμῖν 12. 33.-- ὑπὲρ τῶν 
µεγίστων, περὶ τῶν Φαύλων: {ΟΙ 

ὑπέρ -- περί 5εε οἩἳ ὃ 4. ΤΙ ἵ5 
{Γ411γ 1η ἴπε αρίηε οἱ ρατοάγ ἴλαί 

νε οπρρίο {πθαῖς {Πε οοπιρ]α]η- 

αηΏ{5 δουπἆ αγσαπιθηίς ας «(ηνία Ὁ 

αηΏά 5 οὗΏ ΠοΏδεηςε αξ “πηοδί 

νεϊρ]Ώίγ.Ὀ --ἤνπερ: 568 ΟἨ οὗτινες 
12. ΛΟ.--- καὶ πρότερον: {ΟΙ καί ἵπ 

οοπΙραΙΙΞΟΏ5 566 0Η ΙΟ. 2. 

22. ἡ τύχη: ηποῖο {λαί ὁ δαίµων 
{5 ιδοἆ Ὀε]οιν οἱ {Πε 5απ1θ ΡΟοΝΜΕΙ; 

ορ. οη ὃ ΙΟ. --- ἐψηφίσατο: 2.6. ὮΥ 

μηδαμῶς, ὢ βουλή, 
Ν ’ λ Ἆ ν 

διὰ τι γαρ αν και τυχοιµι 

ἴωο Ίαν νΠ]οἩ εδιαὈμςπεά Ῥοος- 

τε]εί ἵη σεηΏρία|. ΤΠο ανατά {ο 

ἱπάϊν]άπα]ς νου] 5εεπα Ποπη ἴΠίς 

«ρεεοὮ ἴο Ίανε τεδίοά υπ {πε 

ΦεηΏαίε; ἴπε νείο ΟΏ ΑΠΥ 85ο Ίνας 
οετίαϊΠ]γ {πεῖτς, 

23. δευλαιότατος: αηποίῃετ {οιο] 

οἳ Ππε ΡΏΤᾶΦεΟΙΟςΥ 1η {Πε οΠρρ]ε5 
πιουίΏ; τε ποτά 15 οΟΠΠΠΙΟΠ ΟΠΊΥ 

Ίη ῬΡοείγ.---καλλίστων καὶ µεγί- 

στων: ΟΠ ἴηε συνωγυµία 5εε ΑΡΡ. 

66. 2. --- διὰ τὸν κατήγορον: {πε 

ἀῑτοοί αρεπίς οἱ ἴπο ἀεριϊναίοη 
πιοι]ά Ῥε {πε 5οηαίοϊς, Ῥαΐέ {Τε 

οΠρρ]ε που]ά Ώανε {Πε οοιηρἰαἰπαπί 

ἴο 6 ίπαπ] {ο Ἡ. 966 οη 12. 97.--- 

καὶ τύχοιµι: {ΟΙ καίδεε ΟΠ 12. 20. 
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] [4 ω 

4 τοιουτων υμων; 
Χ ’ λ , 

1 πώποτε καταστᾶς ἀἁπώλεσε τὴν οὐσίαν ; 

201 

/ φ » ο 5 » α 
ποτέερον Οτι δι εµε τὺ» εις αγωνα 

ἀλλ᾽ οὐδ ἂν 

εἷς ἀποδείξειεν. ἀλλ᾽ ὅτι πολυπράγµων εἰμὶ καὶ θρασὺς 
καὶ φιλαπεχθήμων, 

9ὔ θίου τυγχάνω Χχρώμµενος. 

καὶ βίαιος; 
α --- ») ς 

τός λοιτο καὶ τοῦτο ψεύδεσθαι τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. 

ἀλλ οὐ τοιαύταις ἀφορμαῖς τοῦ 
ἀλλ᾽ ὅτι λίαν ὑβριστὴς 

ἀλλ᾽ οὐδ' ἂν αὐτὸς φήσειεν, εἰ μὴ βού- 
ἀλλ᾽ 

9 Α ιά / 3 / ο 

ὅτι ἐπὶ τῶν τριάκοντα γενόμενος ἐν δυνάµει κακῶς 
ἐποίησα πολλοὺς τῶν πολιτῶν ; 

9 λ λ Αα ς ΄ 

ἄλλα µετα τοῦ ὑμετέ- 

ρου πλήθους ἔφυγον εἰς Χαλκίδα, καὶ ἐξόν µοι μετ 

ο νεύειν ἀποδημῶν. 

16ο ἐκείνων ἀδεῶς πολιτεύεσθαι, μεθ ὑμῶν εἱλόμην κινδν- 

μὴ τοίνυν, ὦ βουλή, μηδὲν ἡμαρτη- 
9 ε , :ς Αα , α ν΄ 5 / 9 ν 

κὼς ὁμοίων ὑμῶν τύχοιµι τοῖς πολλὰ ἠδικηκόσιν, ἀλλὰ 

24. “1 πη ΠΟ 5γοορΏαΠ{, 45 αἴε 

5Ο ΙΩΗΔΗΥ.. Έος ἴλπε εἰεπιεηί οἳ 

ρατοάγ ἵη {λπὶς αρρεαὶ 5εε 1ηίτοά. 

Ρ. 238. -- οὐδ ἂν εἷς: 5ἰ(οηΏςει 

ΏπαΏ οὐδεὶς ἄν; 5εε ΟΠ 19. 6ο. --- 
ἀλλ᾽ οὐ τοιαύταις κτλ. : δέ Γογέσέ 

ᾖα5 /ο0έ ϱίωε 116 ἴᾖε 115έ οἵ 1400 
7650147065 70 α ζσυεβοσα ({οτ 5]ιε 

ηαςδ ππαάε πι Ἰθαί αηπά ἄερεῃ- 

ἀεπί οἨ {πα {ανοτ οἱ οίμετς, ορ. ὃ 

18). ἀφορμή οτἱρίπαΙ1γ -- οΙαγέής 
{2ο1ᾳέ, ἴπεη 2έ201/748: 1η 17, ὄᾳσέε 

οὗ οβεγαίίοης:; ἵαπ Ώπαποε, εζβήζα0. 
25. φήσειεν: ἵ{ {Ώε 5ρεαΚεί πετθ 

(ΠΙπκίπο οἱ {πε ρατοι]αί αδδεί- 

Ποη {ο ἴπῖ5 εΠεοί Πίο {πε οοΠ]- 

Ριαϊπαπέ Ἠαά πιὰάε (λέγει ὃ ὥς 
ὑβριστής εἰμι καὶ βίαιος καὶ λίαν 
ἀσελγῶς διακείµενος ὃ 15), Νε 
οπου]ά Ώανε ἔφη; Όαί Τε 15 ἐπίπ]κ- 

πρ οἱ αΏΥ 5ΗοἩ Ροβδδίβ]ε α5δθτίΙΟη 

οἩ Π]5 ΡραΓί 1Ώ {ῃε 58ΠΏΕ ΦΕΏΕΤΑΙ ΥΥΑΥ 

ἴπ νψΠ]οἩ Ὦς (λίπ]κς οἱ οὖδ ἂν εἷς 
ἀποδείξειε ἂΏονοα. --- καὶ τοῦτο: 566 

ΟΠ καὶ ἡμῶν 19. 2. --ἐπὶ τῶν τριά- 
κοντα: {ΟΙ ἐπί 5εε ΟἨΏ 12. Ι7.--- 

πλήθους: 566 ΟἨ 12. 42. 

26. τοίνυν: {0ἵ08, 566 0η 16. 

7. (Α).-- µηδέ: 5εε οηυ μήτε 

12. 68 (Ῥ).-- ἡμαρτηκώς: ἴεηςε, 

568 ΟΠ εἰργασμένοι εἰσίν 12. 22. --- 
ὁμοίων . . . τοῖς πολλὰ ἠδικηκόσιν: 

ας Ἱ{ 5ἰαηάς {Ώε οΟΠΙΡΒΣΙ5δΟΠ 566Ιη5 

ἵο ὃε Ῥείψεεη ὑμῶν απᾶ τοῖς 
ἠδικηκόσιν, ὈῬαί οἱ οσα ἴλπε 
Πηθαπ]ης 16 μὴ ὁμοίων ὑμῶν τύχοιμι 
οἵων ὑμῶν τυγχάνουσιν οἳ πολλὰ 
ἠδικηκότες. Τ]ϊ5 Ίοοδεπεςς οἱ εχ- 
Ρτεδδίοη ἵπ οοπιρατίδοης ἶ5 οΟπι- 

ΠΟΠ, τεδα] πρ {ο αΏ αἰεπιρί αἲ 
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τὴν αὐτὴν ψῆφον θέσύε περὶ ἐμοῦ ταῖς ἄλλαις βουλαῖς, 

ἀναμνησθέντες ὅτι οὔτε χρήματα διαχειρίσας τῆς πό- 

λεως δίδωµι λόγον αὐτῶν, οὔτε ἀρχὴν ἄρξας οὐδεμίαν 
δη, ς ο -- 9 . ν 5 ο , 

1 εὐθύνας ὑπέχω νῦν αὐτῆς, ἀλλὰ περὶ ὀβολοῦ µόνον ποι- 
[ον κ ’ ΔΝ ο 6 ω) Ν Ν οί , 

ὀχἠ ουµαι τους λόγους. και ουτως υμεις μεν Τα Οικαια γνω- 

, » λ , : ο λ φ ᾿ / 
σεσθε παγτες, εγω δὲ τούτων Όυμιν τυχων έζω την χαριγ» 

ο Ν [ων [ο] η) ν ο) 3 ’ 

οὗτος δὲ τοῦ λοιποῦ µαθήσεται μὴ τοῖς ἀσθενεστέροις 
9 2 3 λ α ε , 9 ω ΄ ἐπιβουλεύειν ἀλλὰ τῶν ὁμοίων αὐτῷ περιγίγνεσθαι. 

Ῥταενίίγ. Ορ. Π]αά Ἱ. 163 οὐ μὲν 
σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας. --- ποιοῦ- 
μαι τοὺς λόγους: ϱΡρ. ΟἨ 12. 2. 

27. τούτων ὑμῖν τυχὼν ἔξω: {0ἵΓ 

Ροβϊοπ οἱ ὑμῖν ορ. οὮ ὑμῖν ὃ 21, 
ΔΏὰ 5εε οὐ ἡμῖν 12. 33. --- ἔπιβου- 
λεύειν, περιγίγνεσθαι: ριθβδεηί {εηςε, 

οἱ α ρταοίίσε, οοιςε οἳ οοπάποἳ. 



ΚΧΥ 

ΡΕΕΕΝΘΕ,  ΑαΑΙΝΟΤ ΤΗΕ «ΠΔΕΚάΕΒ ΟΕ ΗΑΝΙΝΑ 

ΟΙΓΙΓΡΡΟΕΡΤΗΕΟ ΤΗΣ αΟΥΕΚΝΝΜΗΕΗΝΤ ΟΡ ΤΗΕ 

ΤΗΙΝΤΥ 

ΙΝΤΕΟΡΌΟΟΤΙΟΝ 

ΤΗϊς «ρεοςὮ νας νπιίίεη {οί α οἴῖσεη γλο παά Ῥεεπ οης οἱ ἴε 

Τητεε ΤΠποιδαπά αἁπητεά Ὦγ (πε 'ΓΠΙτίγ ἴο α ποπιπα] 5Ώατθ η 

ἰμεῖτ ρονετηπιεπί. Τηε 5ρεαΚκει ας ΏηΟΝ, ππάςΓ {πε τεδίοτοά 

ἀςπιοσταο}, Όεει οΏοδεη (ΡΥ νοίο οἵ 1ο) (ο 5οπιθ οἤιοθ.' 

Αί ἴἨε δοκιμασία”. Πὶς εἰισιρΙΠίγ 15 οΠμαΠεησεά οἩἡ {Πα στουπἆ 

ἴπαί Ὦε ἵία5 α 5αρροτίετ οἱ ἴμα 'ΓΗϊτίψ. πε οοπιρ]αϊπαηίς ανα 

ΡτουρΏί πο «Ώαιρε οἱ δρεοῖῃο αοΐ5, Ὀαδίηρ {Πείγ αίίαοκ αροῃπ {πα 

Ρτϊποῖρ]ε ἴἶιαί {οτΏιετ ΠπεΙηΡεΙς οἱ {πε οἱρατεΏῖοα] Ῥατίγ (οἳ ἐξ 

ἄστεως) οβηποῖ Ῥε {ταδίεά ἵπ οἩ]ος ἀπάει ἴπε ἀεπιοοίαογ. Τῃςε 

ἀείεηςδθ πιαςί αἰίαοῖς {πῖς Ρτίποϊρί6, απά 1ὲ 15 {Πῖ5 {αοῖ ΙΠΙοἱ ταῖδες 

ἴμε 5ρθεοβ 8Ρονε {Πε Ρίαπε οἱ Ρείδοπα] ααεδίοης, απά πηα]Κες 1 

οιπς οἱ {πο πιοςί Ιπίετεδίηρ ἀἆοοιμπιεηίς 1η ἴπε Πἱ5δίοιτν οἳ ἴπε 

Ρρετίοά Ιπιπιεάίαίε]γ αΠετ ἴο Ἐείυτη. 

1 Τηπο Εῑ]ε οἱ (Πε ρεεο]Ἡ 1π {με Μες. ἱς Δήμου καταλύσεως ἀπολογία, Ὀαί 

ἴμαί ἶς ρτοβαΡδΙγ οπ]γ απ αποϊεπῖ εά1ίοι)ς Ιπίείεηοε ἴοπι ἴπε Ρεπετα] εματαοίε 

ΟΕ {19 5«ΡεεοΠ. Τὲ οπηπ Πατά]γ Ἠανε Ῥεεπ α ἀείεηξε αραἰηπδί αΏ Ἱπά]οίπιεηί {ΟΥ 

ίτεαδοἩη, [οί ἴμε 5ρεαΚει πο Ίεγε εχρίθβ5ος αρρτεπεηδίοη οἱ 4ΠΥ τεδα]έ 6ανε 

ἀαρτϊναίῖοη οἱ 5οπιθ ος ἴλε τση οἱ α οἴίζεπ (5εε 6 4, 4, 23). απ ὃ 14 ἵπι- 

ριες ἴἶαί Ἡςε ἶ5 Ρ]εαάῖπρ {ο 4η Ἠοπος, ποῖ {ος 5α{είΥ (ὑφ ὑμῶν νυνὶ τιμᾶσθαι 

δίκαιός εἰμι). 

2 ΑΙ! οβμοϊα]5 πγετα τεφπῖτεά {ο 5αὈπηξ {ο α Γοτπιαὶ 5οταηΥ (δοκιμασία) 

Ῥοΐοτο επἰεεῖηρ προῃπ οσα, Ἑχοερί ἵπ ἴ]ε οᾶδε οἱ Ατοβοπς απἆ Φεπα[οτς {Π]5 

Ίναδ οοπάπσίεᾷ Ὦγ α Ίαν σουτ. ΦΕὨΏΒΙΟΙΦ Ὕδτα εχαπιϊηθά ὮΥ {πο οπίροῖπς 

ωεπαίε; Ατοποπ5 αρρεατεά ΕΠτδί Ῥείοτε {πε θεπαίε, ἴπεη Ῥείοτε α Ίαν οοςτέ, 

ὦεε Ρ. 133 Γ., απά ἀἡρετί, Ρ. 215 Η.; (ατάπει απά ΤεΥοΠΒ, Ρ. 465. 

259 
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ΤΠε οαἵἩ οἱ ατωΏεςΙΥ } ρτονιάεά {οτ {πε εχοἱαδίοη {οπι {Πε οἵίγ 

οἱ οεγίαῖη δρεοίπεά Ιεαάετ5 οἱ {πε οἱἴρατοΏγ ; ἴο αἲἱ οίμει οΙΖεΏς 

Ἱ. ϱαταπιεοά ορΗνίοηπ ΟΓ ἴΠο ραςί (τῶν δὲ παρελήλυθότων μήδενὶ 

πρὸς µεδένα μνησικακεῖν ἐξεῖναι). Ὁπάει αΏΥ {αὶτ Ιπίετρτείαξῖοη ος 

πῖς αρτεειηεηί ἴπα {οΓΠΊεΓ 5αρροτίοτς οἱ {Ώε ᾿ΓΗΙτίΥ, ενεΏ 5εΠΒΙΟΙ5, 

ο/ῃος-Πο]άεἵ5, αΏά 5ο]άΐεις ηπάςτ ἴἨειη, πετε Ῥρετ[εοῖΙγ εΠρ]ρ]ε {ο 

οὔπος ἀπάετ {Πε τεςίοτεᾷ ἀεπποοἴαογ. Ῥαΐ {ο Κεερ {πεῖτ Ριεάσες 

ἵη {Πα ΠΠ αρίτιί οἱ {ηεπα Ῥτογθά {ο Ὦο α 56νετε {εςῖ οἱ ἴῑιε 5ε]{- 

οοπηίτο] οἱ {πε ρατίγ οἱ τ1ε Εοίατη.” 

ΤΠε ψῖδετ ἀεπιοσταίο Ιεαάεις {ΕΠ4ΙΙΥ τεοορπ]ζεά πε οτισαι 

ηδίητε Οοἵ {πε 5ΙπαΠοη. Απ αἴεπιρί ΡΥ οπε οἱ {με τείατηεά εχῖ]ες 

ἰο ν]ο]αΐίε {πε αρτεεπιεηπί απά ἴακο νεηρεαηΏσοε ΟΏ 916 οἱ ἴπε οἵἵγ 

Ρατίγ ν΄αδ πιεί ὈΥ ἴε 5ΙΠΙΠΙάΤΥ 5είζατε Οἱ {πε οοιηρ]αϊπαηί απά 15 

εχεοι{Ιοη ὮΥ {μὲ Θοεηπαίε νηποιί ἱτία|.ὃ΄ ΤΗϊς πιαάςε 1 οἶεατ ἴλαί 

(ετα Ίγα5 {ο Ῥε πο Ῥο]ογ οἱ Ρ]οοᾶγ τερτὶδαἰ5; Ῥαΐ {πε {εε]ίπρ οἱ 

ΠοδΠ{γ τεπιαϊπεά. | 

Τηεη, Ί65ς ἴπαπ {ητες γθατς α[ἴετ {πο Ἐείατη, οαπ1θ {πε ατεπιρί 

οἱ ἴπε 5ατνῖνοις οἱ ἴπε ᾿ΓΗιτίγ, 5ει(]εά αἲ Εἰειδῖς, ἰο οτβαηΏἶζο 8Ώ 

αἴίαο]ς ὮΥ {οτοε. ἜΤπε Ρρτοπιρί πιατοὮ οἱ ἴπε οἵίζεη {οτοςς, ἴο- 

σείηει υίὮ {είτ ἱτααβοπετοις 5εΙΖατε οἱ ἴπε οἱσατοβῖσα] Ιεαάετς, 

«οοη ραί ἄονπ {πε πιονειπεπί. ἎἘῬπί ΠΟΝ Πιοτο (Παπ «νετ 1έ 

φθεπηθᾶ {ο {Πα ἀειποστα[ίο Πηαςςες ΙΠίο]εταβίε {λαί Ππεπιρετς οἱ ἴπε 

οἵι ρατίγ 5ποπἰά Πάνε εααα] Ῥτϊνίιεσες υίὮ (Πεπιςεῖνος. Τ{ηεῖτ 

«ΏοΚ65ΠΙΕΏ ῬθραΏ {ο 5αΥ {παί ἴἶπε ατιξίοοταῖς τηὶσί οοηφἰάςιτ {πε 

Ῥεορίε 6επετοῖς Ιπάεεά 1π αΠον]πρ {Πεῖτ {οΓπηετ επειπηῖες {ο νοίθ 

ἵΏ {πο Ἑσο]θεδίᾶα απά {ο 5ἱί οἡ Ἰατίεδ; ἴιαί {ο ας {ΟΥ πποτε {πα 

[Π]5 νίας αΏ Ιπιρετίήπεησθ (1/5. 26. 2, 2). 

ῦπο5δε ΜΏο Παά Ῥεεη οοηδρίοµοις 5αρροτίετς οἱ {πε 'ΤΗΙΓΙΥ, ος 

Ρετ5οΏδ]Ιγ οοηπεοίεά γη {ῑπεῖτ οτίπες οἱ Ῥ]οοάδμεά απά τοββετγ, 

ηδίυτα]]ν τοπαϊπεά Ίοπι (Πωταδαηρ {πθιηδε]νες ΙΠπίο ΡίοπιίπεηΏοε ; 

Ἰπάεεά, {εν οἱ ἴηεδε Ὠαά ΡτοβαβΙγ τεπιαϊπεά η ἴπα οἱ. ῬΒιαΐ 

ια Πτςί ἰθ5δί ο8ἵης ἩΠΕη ΠΕΠ Ὑηοδε 5αρροτί οἱ {πε ᾿ΓΗϊτίγ παά 

Ῥεεη οΠΙΥ Ρ885ίνε, ἆπά αραϊηδί Νηο5ε Ρετεοπα] οματαοίεϊ ΠΟ «Ώατσε 

1 Αι, Αετῥ. 442. οἩ. 39. 3 ΟΡ. ΧΝΙ Τηίτοά. Ρ. 133, 

ὃ Ατ]5ί, Δες. 444. 4ο. 8, 
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εου]ά Ῥ6 ταϊςεᾶ, νεπίπτεά {ο Ῥεσοπιθ οαπαἰάαίες {οί οῇπσθ. Τηείτ 

δοκιμασία 5ϱανε ορροτίιπΙγ {ο αἰίαοκ ὮΥ Ρείδοηπαὶ ΘΠεπ]ε5, ὮΥ 

Ροµβσα] Ῥ]ασἰκπηα]]ους, ΟΙ ὮΥ Ῥο]βοἶβης ΝΟ ΊΥεΤε Ροβδίηρ ἃ5 ]εα]οις 

σιατάἶαης οἳ ἴπε ἀΕεΠΙΟΟΤΑΟΥ. 

ΤΠἱ5 5ΡρεεοἩ Ίνας ΜΤΙ{εΏ ὮΥ Τις {ος οηε οἱ {πε Πδί 0.8ες οἱ 

(πὶς οτί, ---ἴῖ ΠΙΔΥ Ώανε Ῥεεπ {πε νετγ Πτδί. ΄ΤηΏε Ίδδαςε ν/ας ν]ία]. 

Τ{ α πιαπ κα {πα 5ΡεαΚετ, οἱ Ρρτονεά αΏΙΠ απἆ ρειδοπαἰ οἶατ- 

ος, απϊαἰπίεά ὮΥ οτίηε ἀπάετ αἱ] {1ιε ορροτίαπ]Πε5 οὔετεά ἁππτ- 

ἴπρ {πε τα]ε οἱ ἴπε ΤΗΥ, να5 ΠΟΝ ἴο Ῥε εχο]αάεά Ίοπι οἥιοε, 

ἴπα τεοοποΙΠαΠοη τηαδί 5οοῦ Ῥτεαἷ άονη. 

Τῃςα ἁαΐε οἱ ἴπε 5ρεεοΏ οαηποί Όε εατ]οτ {Ώβη 490 ΕΒ.Ο., ΏΟΙ 

σαἩ ἶ{ Όε τηὰο ]αΐοτ." 

ουΤΙΙΝΕ 

Ι. Ἡροοίμιον, ἔαολαήιη, ὃδ τ--θ. 

Τι ἰ5 ρατάοπαΡἰθ ἵη γοι {ο {εεὶ τεδεηίπιεηί {οπατά αἱ πιο 

τεππαίηεά 1η ἴῃς οἱίγ απάετ ἴπε ΤΠπιτίγ, Ῥαί 1 1 απηαΖίης {πα 

Π}Υ 4οοΠ5ΕΙ5 ἴΤΥ {ο Ῥετδιαάε γοι {ο πηαΚε πο ἀἰδΗποίοης 8ΠΊΟΗΡ τς. 

Ι ν]] «πουν ἰλαί {πεῖτ «Ώατρες αραῖηςί πο ατε {αἱ56. 

Τμαῖτ οοπάμοί 15 οοηβϊςίεηί νψη(Ὦ {πεῖτ οματαοῖετ; γοιτς 5μοσ]ά 

Ῥε {ου {Ἡε Ρτοίεοίῖοη οἱ {ῑϊ6 Ιηποσεηίῖ απά {οἵ {με σοος οἱ {Πε 5ίαΐε. 

1 Της ηδυ; ο[βοία]ς {οο]ς ἐ]λαῖτ 5εαίς 1π ππάδυπηπηθις ἐλείγ δοκιμασία οσσυττθά 

«Ώοι{]γ Ῥείοτε. ΤΠε 5ἱερε οἱ Εᾖειδῖς ἶ5 αἰτεαάγ Ῥαρί (9 ο); ἴίς {εἰ ἵπ {πε 

ατοΏοηΏηδΗϊρ ππίοὮ οἶοδοά Ταἱγ, 49ο (ἐπὶ [εναι]νέτου ἄρχοντος Αεΐςί. Λεβ. 4ἱ0. 

49.4). Τῃε 5ρεεοἩ οαηποῖ Ῥε Ρἰασοεά πππο] Ἰαΐετ (Παπ 400, ἴοτ ἴἶε 8Ρρεα]ετ, 

ψι(ὰ αἲ] ῖς ρίεας Ῥαξεά οἩ Ἠϊ5 σοοά οοπάποί Ῥείοτε απᾶ ἀπτίπρ {πε τα]ε οἱ ἴπε 

ΤΗΙτίψ, 6αγς ποίΠ]ησ οἱ Πῖ5 οοπάποί 5ἵποε (με Εείατπ (Οοἴοβες, 492), ποτ ἄοες πὲ 

οἵίε οΏδες οἱ οίΏει ππεη οἱ 5 Ῥατίγ Ποϊάϊπρ ομιος. Μοτεοσετ, Ἠῖ5 πατηῖηρς 

5Ώοί” {Παί {ποτε ατα Πισ]{ϊνες οἳ ἴ]ιε οἱἱρατοβῖσα] ρατίγ «Το 5{1]] Ἱορε {οι α 

τεαοί]οη απᾶ α οοµηίαεσ Ῥ]ου αραϊηςί {Πο ἀεπιοσταοΥ, απἆ Υπο ατα ποῖ εί 51τα 

νγηαί ουν] Ὦ6 (πε {γεαϊπηεηί ΟΓ {πε {οτπηθγ 5αρροτίεις οΓ {πε 'ΓΗϊτίψ (6 23). πΠΙ]ε 

ἵῃπ ὃ 27 Ἡο 58ρεαΚς5 οἳ {πο ἀεπποοίασοΥ ποῖ α5 εδίαρςΏεά, Ῥμέ ἂ5 14 ῥγοεέδ οἵ 

ῥρῖις επίαὀζγελεα (δημοκρατία γίγνεται). Α Ίοηπρει Εἴπε Ὢοπ]ά 5εεπι {ο Ὀε 

Ἱπηρ]εά 1η {πο «Πατρες αραϊηςί {πο 5γοορΏαηϊ5 (ταχέως μὲν ἐκ πενγήτων πλούσιοι 

γεγένηνται, πολλὰς δὲ ἀρχὰς ἄρχοντες οὐδεμιᾶς εὐθύνην διδόασιν), Ίνετε ἴπεδε 

ποί δίοοΚ «Ἠατρες, Πατά]γ {ο Ὀο ἴακαη 5ετΙοΙΒ]Υ. 
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Τη τείατη {ΟΤ ΠΙΥ ρόδιήνα 5ατνίοςθς {ο ἴἶε 5ίαίε Τ αξδκ οηΏἱγ γυηαΐ 

γοι σῖνε ἴο {πε πιετεΙγ Πατιη]εςς οἵ{ίΖεη. 

ΜΥ αοοιςδεῖς {1Υγ {ο Ίάγ αροι πιεθ {πο οτἴπηες ος {πα 'ΓΠΙτίγ Ῥε- 

οβμ5ε ἴΠεΥ οαη Ππά πηοίβμίης ἨποηΏς 1ΏΠ ΠΙΥ ΟΨΏ οοηάποῖ. 

Ἡ. Ἡρόθεσις, {οβος{ή10, ὃ Ἰ. 
Ἡ 15 ἀΏτεαςοηαΡ]ε {ο 5Ἱρροδε ἰλμαί 1 αι ΠοςΏ]ς {ο ἴπε ἀεπιος- 

ΤΔΟΥ ({116 πρόθεσις ἶ5 Ιποοπιρ]είς, 5ίαίίηρ οΠηΙγ {πε ἀτδί οἳ {πε ατρι- 

ιηεηίς {παί ατε {ο {ο]]ον). 

ΠΠ. ΠἨίστεις, 41ςμπε{αήἱ0, 88 ὃ--2δ. (ΤΓΠε πίστεις {οτι ἴπε 

λύσις οἳ ἴπε «Ώατρες.) 
4. ΤΓπο Ρτοροδεά τοῇιδαὶ ο{ οΏιοε που] Ὄε απ]αςίέ το τηε, {ΟΥ 

Ι ἵνα5 ηενετ ἀἱδαβεοίεᾶ {οϊατά πο ἀεπιοσταογ, ὃὃ ὃ--τδ. 

3. Τπε Ρο]ογ οἳ τείαδαὶ κνου]ά Ῥο απνήδε {οτ γοι, ὃὃ 10-28. 

ΤΝ. ΠἩαρέκβασις, Σρ7εοοῖο, ὃ ὃν 20--34. 

ΤηΏε οοπιρ]αϊηπΒηίς αΤθ απνγοτίΠΥ οἱ 7ος οοπΠάεποθ. 

Ύ. Ἐπίλογος, «27οαΜ0. (Το ρετοταΏοῦ ΡρτοβαΡΙΥ ΏεραὮ υέ]ι 

ὁ 45 ἴ ἶ5 ]οδί ὮΥ {πο πια Π]αΠοη οἱ {πε Μς.) 

ΟΟΜΜΕΝΤΕΡ ΟΝ ΑΡΟΩὕὉΜΕΝΤ ΑΝΟ 95ΤΥΓΕ 

1. Προοίμιον, Ζο1171, δ τ--6. 

Τπε ορεηῖηςρ νοτάς, 1]κα ἴΊοςε οἱ {πε ἀείεηςε οἱ Μαπιίμεις, 

ρίνε αἲ ο,οε {16 Ἱππρτθβδίοη ΟΓ οοηςοίοςς ἵπποσεποἙ, Ῥα{ ντ {115 

Ψ6 Πάνε Ἠετς α ποτε Ιπάϊἰσπαπί {οι ος Ρτοίεςί αρα]ηςί ἴπε αοἴΙΟἨ 

οἱ {πε οοπιρ]αϊηαηίς, απᾶ αΏ ΘΔΓΠΕΣΙ ἴοηπε οἱ Ματηϊης {ο ἴπε Ί11γ. 

ἘτοΏὔι {πε Πτςί {λε ἴοπε 15 Ιεςς {μαί οἱ οΏς Ῥ]εααῖπρ {ΟΥ {ανοί παν 

οἱ οΏηε 1ο Ιάεπίβες Πὶ5 Ιπίετοςί νε] {πεῖτς απά εαΓΏεςΙΙΥ οοιηςε]ς 

ίπεπι. 

Τ]ε θεηίεησεςδ αἴε Ίοηρ απά ἀῑσηϊπεά. ΟΠΙγ αΏετ ἴπε Ῥτοείη 

ἶ5 γε] αηάετ ΊναΥ ἶ5 ἔλετε 4ΠΥ ἰοιοὮ οἱ ατΠοῖαἰ τηείοτίο. 

ΤΙ. Ἰρόθεσις, γοβοσ{άΐ0, ὃ Ἰ. 

Α 5Ρεεοῃ {οτ ἴμε ἀείεηδε πεεά ποῖ ορεπ γη α 5ἰατεπιεηί Οἱ 

{με σ8βε, ----ἴ]ε 5Ρρ6εοὮ οἳ ἴλο Ρτοδεσομίοη Ὠας αἰτεαάγ ρίνεη ἴΠαί, 
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---Ὀαί ἴπε ἀείοεπάαπί ΙΙ παίιτα]γ σἶνε αἲ {1ο Ῥεσίπηϊίης 5οΠ16 

κίαίειιεηί οἱ Πῖ5 πε οἱ αιράπιεπί. ἸΤγδίας «Ἀοοςδες {ο σἰαίε Ώετε 

οηπ]γ Πὶς5 Πτςί Ρροῖπί. ἸλΠεη, ἵη δ το, πε Ρᾶδδεδ ΟΠ {ο Πἱ5 δεοοπά 

ατριτηθηί, πο ἆοες 1{ ψΠίΠομί ΔΠΥ πρόθεσις. 

ΤΠ. Πίστεις, 4151//εΩ{α{ο0, ὃδ ὃ--2δ. 

4. ἃδ ὅ-τδ. ΤΠπο 5ρεακετ οαηποί ἆθηΥ ἴ]ια [αοί ἴΠαί Ἱα τ6- 

πηαίπαεά 1Π πα οἵίγ απάετ ἴπε ΤΠΙτ{Ψ; ο πιαδε Πιετείοτο ἀεπγ {λε 

οἱρηπίβοαηςε Οἱ {λε {αοί. Τπε ατραπιεηί ἶ5 δατρτϊδίαρ; Τη {πε πιοςί 

Ῥ]απί αγ Πε αδδετίς (μαῖ πιεηΏ {οἡου 5εΙ{-Ιπίετεςί ἵηπ (πεί αι ίαάε 

(ονατᾶά οπο {οτπι ο ϱονετηπιεπί ο αποίπετ. Ἠε ρῖνες ἴπε Ίατγ {ο 

υπάετείαπά ἴλαί Πε τεπιαῖπεά ἵπ {πε οἶίγ απάετ {πε ΄ΓΗτίγ Ῥεσααςα 

1{ ἵας {οι Πὶς Ρρείδοπα 5α{είγ αΏά {οΙ {ια 5α{είγ οἱ 5 Ρτοροτίγ 

{παί πε ἀο 5ο; Ραΐ ο οἰαίτης έαί Τί ου]ά Πάνα Ῥεει 5611] ποτ ἴο 

Πῖς ρειςοπα] αἀναπίαρε {λαί {πε ΤΠϊτίγ Παά πθνετ Ῥεεη εσίαρ]Ιδμαά, 

απά 5Ώοιής {μαί 5αρροτί οἱ {θ τεδίοτεά ἀεπιοσταοΥ ἶ5δ αἱοσείμετ 

ίο λϊ5 Ρείδοπαἰ αἀναπίασε. ος {ταπΚ!γ {αι ένο Ίάτγ ἴο αδδαπιε 

Πιαί Ὡς αοίΐς ποπ αΏ επ]ρηίεπεά 5εἰ{-Ιπίοτεςδί, απά ἀεπιοηςίταίες 

ἴπαί οη {παί αδεαπωρᾶοι Ώς υ] ο α τε[αΡβἰε 5αρροτίει οἱ {πείτ 

σονετηπιεΏη{. 

ΤΠο οοοΙ {ΓαπΚκΏςθςς (η νΏ]οῇ Ώς γγαῖνος αδίἀε αἰἰ οἰαίπι οἱ 56εΏ- 

Ππιεηία| Ῥαϊτιοίίδπῃ, αδοτίρες Πὶς φεινίσες {ο ἴῑε εατ]ῖετ άεπιοσςταςΥ 

{ο ἴΠε ἀεείτε {ο 5ίαπά πε] πΠ(Ώ {Πε ρεορ[ε (55 τ2--18), αἀπηῖῖς {παί 

Πε ςαοπιϊεά {ο Τε οΠρατοβΥ, απά αδίς {πε Ίατγ {ο εδΒπιαίε Πῖ5 

τε]αβίοης ἴο {Πε πει σονετηπιθηί Ῥιτε]γ οη {Πε Ῥα5ϊίς οἱ Πῖς Ρετ- 

σοπα! Ιπίετεςί5, πηαςί Ώανο Ῥεεπ τα[α5Πῖηρ {ο α Ί11γ ἩθατΥ οἱ Ώθαί- 

Ίηςδ Ρίοας ῬτοίεξίαΠοης οἱ ΙογαΙγ απά δαοτίΠος {οἵ ἴπε 58οτεά 

ἀεπιοοταογ. 1 ει Πτι (ΠποισΏί ἵνα (ιαί {Πεγ Ίθταε ἀεα]ῖης 

Ψ{Π α 5Παπηπε]εςς εροῖςί, ἐπεῖτ Ιαΐει {εεΙης πηαδὶ Ὥανε Ῥεεη {λαί 

τΠ]5 να απ οιίδροκεη ΠιαΏ, «Πο ἆατοά εχρτεςς Πῖς ορϊπίοη5 

{ΠΑΠΚΙΥ; απά ἴπεῃ ---ΨΠο οοπἰά ἄεΏηγ πε {οτοςῬ οἳ Πῖς αγριπηθηίς ὂ 

Νοί οπΙγ 15 {πε ατσαπιεηπί αξ α Ποίἰς πονοε]ὶ απά νίροτοις, Ὀαΐ 

Ώετε απά (μετα Τδῖας σἶνες α Ὀτὶσἡί απά απεχρεοίεά τη {ο {πα 

εαροτάϊπαία Ῥρατίς. Τπ ἴπο ΦΙΠΙΠΙΒΤΥ α5 {ο {Πε 5ρεακετ’5 «οπάποί 
υπάετ {πε οἱἰσατοΏγ Ώε πιακα5 Ώηθαξ ἄδε οἱ {πε ἀειππια: Ἡ {πε 

ΙΥΦΙΑΦ ----τ] 
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Τη οΠετεά ΠΠ {πο οπαπορ {ο 5πατο ἐλαῖτ Ῥούετ απά Τε 
τείαδεά, {λαί 5Ώουνς {Παί ης Ίνας πο Πιεπά ἴο {πεπι» 1 ίπε ΤΗΙΤΙΥ 

αῑά ποί οὔει 1, ἴλαί 5πονς {(Παί {Πεγ Ἠετε πο Πίεπάς {ο Ἠϊπῃ 
(5 τ4). Αραίΐη, ἵη ὃ τ7 Πε ΊηαΚες {νε Κεεπ Ρίεα ἰΠαί α ΠΙᾶΠ ΥνΏο 

Κερί Πὶ5 Παπάς οἶεαῃ 1Ώ πιες ἨΏεη ἴΏετε Ίγα5 6ΥΕΙΥ εποοἰΓᾶΡ6- 

πηθηί {ο Ὑτοηρ-ἀοίηρ οΔηΏ 9 οουηπίεά οὮ {ο Ῥε α Ιαή-αδίάίπρ 

οἴήζεη απάετ {Πε ρτεςεηῖ 5ει(]εά σονετπηιεηί. 

Τπα ἀἰρηϊπεά Ἱαηπριαρε οἳ {πα Ῥτοεπῃ ἵ5 οοπίπαεά {Ιτουρποαί 

ἴμ]5 ατρυπιεηί. ΤΠε 5θηίοποςς ατα Ἱπ τουπάςά, Ῥετίοάίο ΤΟΙΙΗ, 

ΨίὮ Ὡς οἱ απ(]αςδίς, νΠίο]ι τεασῖιες 1{5 ΠεϊσΏί 1Π ὃ τὸ: --- 

ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί 
λ α 3 ο) / 

οὐκ ἂν δικαίως ὑμᾶς μισεῖν τοὺς ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ μηδὲν πεπονθότας κακὀν 

ἐξὸν ὀργίζεσθαι τοῖς εἰς τὸ πλῆθος ἐξημαρτηκόσιν 

5ΟΝ Ν Ν / 3 Ν / οὐδὲ τοὺς μὴ φυγόντας ἐχθροὺς νοµίζειν 

ἀλλὰ τοὺς ὑμᾶς ἐκβαλόντας 

εδ Ν / ν ς Αα Αα οὐδὲ τοὺς προθυµουµένους τὰ ἑαυτῶν σῶσαι 
Ἐν Ν Α “/ / 

ἀλλὰ τοὺς τὰ τῶν ἄλλων ἀφηρημένους 

σον. ὁ 3 / ας ρ 3 3 ο 3 
οὐδὲ οι της σφετερας αυτων σωτήηριας ενγεκα εµειναν εν τω αστει 

[η 

ἀλλ᾽ οἵτινες ἑτέρους ἀπολέσαι βουλόμενοι µετέσχον τῶν πραγμάτων. 

ΠΠ. 3. 88 το-2δ. Τε 5ρεαΚετ ΠΟΝ αβ5Ι1ηες {Πε ρατί οἱ ρο]ί- 

σα] αἀνίδετ. ἈΕπείτεΙγ νηίποαί ρ8δξίοη, πΠ(Ώ {πε ἴοπε οἱ οπε Ἡοςε 

ο]εξ {ΠποασΗί ἶ5 {οτ {πε ροοά οἱ {πε οΙίψ, Ώε ΔΏΔΙΥΖε5 ἴπο ροµΏσα 

οΙ{α{ίΟΏ, 5ΏουΊηπς Πο εδδεη/]α] 1ὲ 5 {παί ἴπε τεδίοτεά ἀεΠΙΟΟΙΑΟΥ 

απιίς αἲ] οἴασεης 1η 15 5αρροτί, απά Που ἀἆαΏρετοιδ α οοιτςε 1{ 

πιοι]ά Ῥ6 {ο α]επαίε Ίοπι ἴμο πΘΝ ϱογετητηεπί {πα 5αρροτίεῖς οί 

{πε οἱισατοΏγ. 

Τ]15 15 α 5ἴταησο ἴοπε {ο α ἀε[επάαηί, ἴΠαί οἳ Ῥομίσα] Ιηδίτας- 

Ποη αηά γατηϊης. Ῥαΐ 1 Ίναδ ἴτας ἴο πα θΙΙαΠοηπ. Απά 5αςῇἨ 

ἃ Ρ]θα γγα5 {ης πιοτε οΠεοίίνο ἂ5 οοπιϊης ΠΟΠ α 5ρεαᾶΚει Νο Παά 

ΏΟ 5εηπηθηία] Π]αδίοης ας {ο αἰίπετ {οτι οἱ ϱονετηππεηί, Ὀαΐί πο 

ατσαεά Ῥατε]γ οη ρτοαπᾷς οἱ οτάίπατγ Ρταάεηςα. 

ΤῃΠ9 Ιαηριᾶβε Ῥεσοπιες 511 πηοτε εἰεναίεά γη ἴπε Ιποτεαξίης 



ΑΚάΓΜΕΝΤ ΑΚΡ 91ΤΥΙΕ 250 

ἀϊρπιίγ απά εατηεδίηεςς οἱ ἴπε ἴποιρῃί, αἰποςί τεαςΠῖηρ ἴπα ερἰ- 

ἀεῖοίῖο 5ίγ]6. 

ΙΝ. Ἡαρέκβασις, ἔρ7εοσ10, ὃν 20--34. 

Α οοιηίετ αίίαοκ οἩἡὐ {πε Ρτοδεοαίίοη 5 α παίιταὶ απᾶ α οΟΠι- 

ΏΙΟΏ Ρατ οἱ α Ῥριεα {οτ ἴπε ἀείεῃδε. 1 αδια]]γ {4Η5, α5 Ὠετε, Ῥε- 

Ώπεεη ἴπε ατραππεηί Π τεραίίαὶ απά (πε ερί]ορας. 

Τπε αἰίαοκ Ἠετε 15 ἀἰτεοῖ απά {οτοιρ]ε. Ἡ 15 Ἱησεπίοις ἵη 

οΏοπίης {μλαί ἴΏε Ρρτιποίρ]ε {Παί ἀπάεπ]ες ἴΏε οοιηρ]αϊηέ ἶ5 ΡτεοίςεΙγ 

ἵνα Ρτιηοῖρ]ε ἴωαί 6ονετπεά {Πε ᾿ΓΗΙΤίΥ ---ᾱ ρο]ηῖ αἰτεαάγ πιαάε 1η 

αποίλες οοππεςοίοη (5 29); 1 ἱπο]αάες ἴΠε 5ίοεΚ «Πατρε αρα]ηςί 

ἴπε Ῥτοίεςδίοπα] Ῥο]Ώοίαης, ----ἴμαί ἴΠεγ ατε ρείΏπρ τίοὮ {Τοπα {εῖχ 

παάε; απά 1 Ῥτίηρς οιί ἀΙςίποίγ ἴπε πιοςῖ 5ετίοας οπατρε, ἴπαί 

{πεΥγ ατε {οπιευΏπρ ἀϊδεοτα 1Π α οοπιπηαΠΙἔγ οπ]γ ]ᾳδί τεαπ]έεᾶ. 

Τμα ἴοηε οἱ {ἴ]ς αίίαο]ς ἶ5 5ενετε απἆ 6ατηεςί, Ῥαΐ αἱ παγς ἀῑσηι- 

Πεᾶ. ΈΤπετε 16 πο ἀἱδρΙαγ οἱ Ρρετδοπα] Ῥαδδιοι. ΤΠπε 5ρεαΚκετ 

οίαηάς αΏονα Ρεϊίγ τδοΓΙΠΙΙΠΑΙΊΟΗΣ, απά 1η α 1ηος5ί οοΏηνΙΠοΙηρ ΥΑΥ 

εχροςες (Πε οοπάαοί οἱ α ρτοιρ οἱ -πια] ΡροΠβείαης νΏο Ίπετε 

οοπιίης {ο ἴπε {οπί ΟΠ [αΐδε οἰαίπι5 οἱ δεινίοε 1Π ἴΏε Ιαΐε οἶνῃ 

Ίνατ, απᾶά Νο Μετα ἀεςσιπεά {ο 5αοσεεά Ῥεΐοτε Ίοπρ ἴη ἀἰδοτεάϊιαπα 

αηά (Πταςίήηρ αξδ]ἀε {Πε στεαί ραίτιοῖς οἱ ἴπε Πείατη. 

Τη ςίγἰε οἱ 5ρεεομ {Πῖς5 αίίαο]ἰς Καερς αρ ἴπε είοηρ 5εηίεποε 

οίγαοίπτε, Ῥαΐ Ίἴπο Ρρτεναϊ!πςσ απΏίμεδες Ῥεσοππς 5Ώατρετ απά 

οἶθατοατ, Ῥατοπ]ατίγ ἵπ {πε 5ΕΠΙΠΙΔΤΥ ἁἰίαοἷκ οἱ ὃ 32ο. {π ὃ 41 πε 

Ώβνε α Ῥετῖιοά οἱ {πε πηοςδί ατΗΠςΙα] ἴΥΡρε, ἐκεῖνοι μὲν ὀλιγαρχίας 

οὔσης κτλ.: 5εε ΑΡΡ. ὃ 57. Ἰ. 

Τη 986 23 απά 24 ἴηετε ἶ5 τΏείοτῖσαἱ Ρ]8Υ οἩἳ Ίο 5ουπά οἵ γογάς, 

ηοί Π]]-πιιοά {ο {λε 5οοτηαἱ ἴοπε οἱ {Πε αίίαοΚ; 568 ΑΡΡ. ὃ 58. 5. 

ὗ. Επίλογος, Ε7ογαΐο, 38 28--. 

Τηο ερίορφιαςε ογάἰπατί]γ {ο[ονυς {πε Παρέκβασις, αΏᾶ ἴπε οἱοδίπρ 
φεηίοηςθ Οἱ ὃ 34 5ε6Ιη5 {ο ΠΟΙΙΏ {λς ἰΤαηβίΕίοη {ποπι ἔμα αἴίαοΚ οἨ 

ελα ῥρτοδεοιίίοη {ο {με Ρ{8ΥεΤ {ο {θα Ί1τγ. ποτε ἶ5 ἐλετείοτε Η{]ε 

ἀοαδί {ναί ἴἩε εριοραε Ῥερίης ΥνΙΏ 8 45, αηΏά Ῥτοβαδὶγ Πε οἱ 

πο 5ρεεοῖ ας Ῥεε ]ο5ί ὮΥ {πα πιαΠ]αῆοη οἱ {πα Μς. 

Οπε πἩο Πας τοαςά ἐῖς 6ρεεςὮ οοπ]ες {ο {ἶις οἶοξε η α ἀεβηϊίς 



2609 ΧΧΝΥ. ΡΕΕΕΝΡΕ 

ΙΩΡΤΕΡΦΙΟΏ ΟΥ {πε Ρεϊ5οπαΠίγ οἱ {πε 5ρεαᾶΚετ,. Τε ἵ5 πο επἰλαθίαςί, 

Ἡε Πας ηο Ρο]ῄβσαὶ δεπί]ππεηί; αἃξ α τεδυ]ί οἱ Πῖς οΏδειναίίοης οἱ 

ΠηΕΏ ης Ὠας τεᾶαοῃεά {να οοπο]αδίοη {λαί αἲἱ ροµβσαἰ αἰαοΏπιεηίῖς 

ατε ἀείετπιῖπεά ὮΥ ΡρετςοΏαΙ αἀναηίαρε, --- απά ηε 15 ποῖ αἰταιά ἴο 

εχρτεςς Πὶς ορίηίοη. ΤΠϊ5 58πις απα]γςίς ο Ῥτίηρς {ο ἴπε ἆἱς- 

οιβοῖοη οἱ Ῥατίγ ΡοΙογ. ΏἨε ππακες Πο αβρῥρεα] ἴο ἴπε Ἠοποί Οἱ 

ϱ6ηΠΘΤΟΞΙΙΥ οἳ {Πε ἀειιοσταίίο 1117, Ρας γη τὰ {Πε αἰπιοδί οα]ηηθςς 

αηΏἀ Ῥεπείταίῖοη Ἡς 5πουνς {πειη ἰπαί 1έ 15 {οτ τς Ιπίετεςί οἱ {πεϊτ 

ρατίγ {ο αΡρίονε Ὠ]5 οαηπάΙάαογ. 

Ί/ε τεοεῖνε ἴΏε ΙπΙρΓΕΡΣΙΟΗΠ ἴπαί νε ατε Πδίεπῖηρ ἴο α ΠΙΔΠ ος 

εχροτίοπος, οἱ 5Πατρ οὐξδετναίοη οἱ ΏΙΕΠ, απά Οἱ α ρειςοπα] ἀἰσηΙίγ 

Πιαί {οτριάς εαα]γ αρΡρεα] {ο {ια 5ΥΠΙρα{ΠΥ οἱ {πε 1ά1γ απά νΙο]εηί 

Ἱηνθοίϊνε αρα]ηςί Π]5 εΠειη]65. 

Τηε νΙεν {Παῖ {Πε 5ΡρεεοΏ επιροά(ες α (ας ΡοτίταΙί οἱ ἴπε ο]εηί 

ἶ6 πιοδί οἰεατίγ εχρτεδ5ες ἵπ {πα {ο]οπ]ηρ Ἱγοτάς οἱ Βταης.: Τη ίπε 

οοΠΏΥΕΙΡαΠΙΟΏ Ῥείθεῃ Ιάή7Ύετ απά οετί «ὁ ἴπε {α]ῑΙς οι]ά 5οοΏ ραςς 

ποπι Ροιςσοπα] πιαίίεις {ο απεδίοης οἱ Ρομ{ῖσαὶ Ρτϊηοίρἰ6ς. Τῆςα 

Κεεῃ Ίαγγετ, πο ηαά ΠΙπιδεΙ{ Παά αΏ ενεηί{α] ρο]έίσοα] εχρετίεηςθ, 

νοπ]ᾶ Ῥ6 ἵπιρτεςδεά ΡΥ Ες εΠεηπί)ς νΙενής ---- πιαίατε απά ἴεε Ποπι 
αἲ] τ]αδίοης. ΤΠο οοο]ηεςδς ΝΗΠ ν]οὮ Πε εχρἰαίηπεά αἲὶ ρο][ιβσα] 

αἰαοΏπιεηίς ΟΠ {ηε ρτοαπά οἱ Ρειδοπαἱ Ιηίετεςί ηας 1έ5 εβεοί αροη 

Τρία», απά Τε οουπίεά αροη 15 Πανίηρ 15 εΠῆεοί αροηπ οίμεις. 

ο {Πεγείοτε Ὀυέ αρ Πῖς ἀείεηςς οἩἨ {5 Ἰάεα. ο Ῥε]ενεά {ναί 

ης σοοά Ἱπιρτεβδίοη ΠΙοὮΏ Ὦε Παά Ππιδε]Γ τεοεῖνεά Ίοπι {πε 

οἰταΙσΏ{{οτατά ἴοπο οἱ {ηε 56ρ6αΚεί ---εε {ΤΟΠ αἰἱ Ρείδοπα] 5πια]] 

τα] ὁ ποιυ]ά ποῖ {41 1Ώ {ο ο.δε οἱ οἴμετ Ηξίεπετς. Απά 5ο ἵη Πὶ5 

{τεαίπιεηί ΟΕ {ῃ6 οαδε, ΡεΓίαρς αἲ {Πε οχρτεςς τεαπεςί οἱ {με 5ρεαζΚετ, 

Ἡε ]εί ΏΙπη ρας5 απο! {οπι Π5 ΟΥ Π ρεῖςοη {ο ϱεηεταί ααεδίοης.” 

ΤΠε 5ίγ]ε 15 ποβοθαΡΙγ πἹοτε τπείοτῖσα] {Πατ 15 ασια] νη(Ὦ Τγδίας. 

Τη {Πε πιοτα εἰεναίεά ρατίς Πῖ5 δια] 5ΙπιρῃοΙίγ οἱ 5οηίεΏςσς δίτις- 

ἴάτε ρῖνες ΊναΥ ἴο 5ίτοηςρ Ρρετίοᾶς, νὰ αραπάαηί απΏίηΏεςϊς απά 

Ρατα[]εΠΙσηι, 

1 24677 Ίσεᾖες 02186, Ῥ. 4501. 

3 Τηε δρεεοῇἩ ἴοι Μαπιίμεις (ΧΥΤ) οἥε5 α πιαγκεά οοηίτασί ἵπ (Π] τεβροοί, 
Τπε γουης οαΥΒγπιαη 18 ΠΗ11 οἳ ἔαὶ]ς οἳ Ἡϊ5 ο/Ώ αοἩτενεπιεηϊς, 



ΧΧΝΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΗΩΣ ΑΠΟΛΟΓΤΙΑ 

Ἱμῖν μὲν πολλὴν συγγνώµην ἔχω, ὢ ἄνδρες δικασταί, 
΄ / Ἆ 3 ω 

ἀκούουσι τοιοντων λόγων και ἀναμιμνῃσκομένοις των 
ϱ Α 3 : 

γεγενηµένων, ὁμοίως ἅπασιν ὀργίζεσθαι τοῖς ἐν ἄστει 

µείνασι' τῶν δὲ κατηγόρων θαυμάζω, οἳ ἀμελοῦντες 
ων 3 / ῳ 3 ’ 3 /ν Ἆ Φ 

στῶν οἰκείων τῶν ἀλλοτρίων ἐπιμελοῦνται, καὶ σαφώς 

εἰδότες τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας καὶ τοὺς πολλὰ ἐξη- 
, Αα , ον ε Αα , Ν 

µαρτηκότας ζητουσι κερδαίνειν ἢ ὑμᾶς πείθειν περὶ 
ιά ε ω Ν ’ 9 

ϱἁπάντων ἡμῶν τὴν γνώμην ταύτην ἔχειν. 
9 λ Ὦ 

ευ μεν ουν 

) ϱ 8 ο Αα 

οἴονται ὅσα ὑπὸ τῶν τριάκοντα γεγένηται τῇ πόλει 

το ἐμοῦ κατηγορηκέναι, ἀδυνάτους αὐτοὺς ἡγοῦμαι λέγειν: 

1. τοῖς µείνασι: 0356, 586 ΟἨ 

ὀργίζεσθε 12. 9ο. --- ἄστει : ΟΙ ΏΟΠ- 

ᾖςδα οἱ {με αγίίο]ε 56ε οἩ 12. 16. --- 
µηδέν: πΠεη α ραγιοῖρ]ε οἵ αά]ες- 

νε υΙὮ νε αγο]ε ἵ5 εαι]να]εηί 

{ο απ Ἱπάεβηϊίε τε]αίῖνο οἰααςδε, 1έ 

ἴάχκες µή ας Ιί5 περαίνε, ἃ5 5υς6] 
α οἶααδαε νου]ά ἆο (µή ἵπ ρτοῖᾶ- 
οἱ). Ό1ο. εχρτεδδίοΏης τΤείεΓ {ο 
, εἶαοο οἳ ΡρειδοΏς οἵ ἴπίπςρς5, αηπά 

1Πῖ5 πθς. ΠΙΔΥ Ῥε οα]εά « µή 5ε- 
ηθτίο.,. ---ἀδικοῦντας, ἐξημαρτηκό- 

τας: ποίε {με οοαρ]Ώπς ΟΙ ρίε5. απά 

Ῥετέ. ραγβοίρίε»:; 5ε οἩ ἀδικῶ 
132. 14, Ἀπά {οί ἴπε Ῥετ. (οξ 
ἐ σ]{ ") 566 ΟηΏ εἰργασμένοι εἶσίν 
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12. 22. ---- κερδαίνειν : {οΓ ΙΠἴΕΓΡΙΕ- 

ἰαΐοη 5εο Οπί. Νοίθ. --- ταύτην: 

[πε ορἰπῖοη πτφεά ὮΥ ἴπε «οπι- 
Ρἰαϊπαπίς5, απά Ἱπιρμεά ἵπ ὀργί- 
ζεσθαι. 

2. Ἠγοῦμαι: ᾖἴπς ποτά εχ- 

Ρί655865 α Πποίθ ἀεβηϊΙίε απά πᾶ- 

ἔατο οοην]οξίοη ἴλαη οἴομαι (οἶμαι) 
ΟΙ νομίζω. Ἡ ἶ5 5ἱρη]πσαπί {λαί 
Πὴςδ αεχρετίεησοεά αηπά οεοπβάεηί 

δρεα]εί δες ἡγοῦμαι εἰσλί πες 

(585 2, 5, 6, 7, 11, 17, 1δ, 29) 1ῃ 
ἴνε αἰρῃαί (Τευβπετ) ραθες, απά 
ΠΟΝΊΘΙΕ 9475 νομίζω οΟἵ οἴομαι. 
Τε (ΠΙτιεεηίΏ 5ρεεοὮ 5Ποι5 αἃ 

κα {οπάπεςς {ΟΙ οἶμαι ({ουτίεἙεη 
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2 Ν λ Ν .. Αρ μ] ,. / 

οὐδὲ γαρ πολλοστὸον µέρος τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων 
ων) Ν Α 

εἰρήκασιν' εἰ δὲ ὡς ἐμοί τι προσῆκον περὶ αὐτῶν 
Αα 8 / 3 / , 8 κά 

ποιονγνγται τους λόγους, ἀποδείζω τουτους μεν απαντα 

ὃ / 3 ΔΝ οὲ Αα 5) / “λ 

14 Ψευ ομµενους) εµαντον ΟΕ τοιοντον οντα οιοσπερ αν των 

9 ω ε / ϱ) . , » 
8ἐκ ΗΠειραιῶς ὁ βέλτιστος ἐν ἄστει µείνας ἐγένετο. δέο- 
μαι δ᾽ ὑμῶν, ὢ ἄνδρες δικασταί, μὴ τὴν αὐτὴν γνώµην 
9 Α ’ 

ἔχειν τοῖς συκοφάνταις. τούτων μὲν γὰρ ἔργον ἐστὶ 
Ν λ λ ε / 2 » / 2 

και τους μηδὲν ημαρτηκοτας εις αιτιαν καθιστάναι, εκ 

, λ Δ ’ ε / δὲ 

τούτων γὰρ ἂν μάλιστα χρηματίζοιντο" ὑμέτερον ὃὲ 

οσσοιπτεησες Ἱπ ἴαο ἴνπεηίγ-οηε 

ρᾶς6ς5), Ῥαΐέ γΙ(Ὦ {ο οίπετ ποτάς 
{οι «ΤΙ ΟΙη]ς ὃ αςεςά (π]σοε εαςε. Τί 

ὶ5 ροββῖΡ]ε {λλαί ἵω {αΠκίηπς π Πἷς 

ο ειί Τ,Υδίας ποίῖοθεά 4 {οπάπεςς {οΓ 

ες ἡγοῦμαι, αΏς 50 6ανε α παἴιτα] 
ἴοπε {ο {Πε 5ρεθεὮ ὈΥ 15 ταρεαίεὰ 

ἀδθ. ΟΡ. ΟἨ ΙΟ. 15. ---ὡς ἐμοί... 

αὐτῶν: ο {76 απο 2ῤΕ1071 {οί αἴ1γ 

εᾖαγρε αραζᾳσέ {λε {υοίσες 2316. 
---τοὺς λόγους: ϱρ. ΟΠ 12. 2.--- 

τούτους: 568 ΟΠ τούτου 12. δΙ.--- 

ἐμαυτὸν δὲ τοιοῦτον ὄντα: {Πε αἩ- 

Πλεςίς πΙ{Ἡ τούτους µέν . . . Ψευ- 
δοµένους οαᾳδες {λῖς οοπβίγαοίίοη 
Ἱηδίραά οἱ {ἴωο ΠΙΟΓ6 ΟΟΠΊΠΙΟΠ 
ποπι]πα{νθ (τοιοῦτος ὤγ); ορ. ὃ 4 
ἀποφήνω . . . αἴτιος γεγεγηµένος. 
---ἐν ἄστει µείνας: ᾖαα ᾖε 7ε- 

22α1εῶ η {πε ογ. 

8. τούτων µέν: τούτων τ8ἴ]εί 

ἴναη αὐτῶν Ῥεσβα5δε ἴεςε οοΠῃ- 
Ρ]α]ηαΏίς ατα ἴΠε ραγοιι]αί 570ο0- 
Ρμαηί5 ΠΟΠ] Πε ἶς αἰίασΚίης. Έος 
ἴπο στεαίετ Ρργεοἰδίοη οἱ (τεεκ α5 
οοπιρατεά ΦΙΩ Έπος. ἵπ 5υοἩ α5θ 

οί Ρτοπουης Ορ. ΟἨΏ 12. 51, 54. --- 

χρηµατίζοιντο: Ῥιασκπια! ὮΥ ἴλα 

(Πτεαί οἱ Ὠτίπριπσ Ἰπποοετί ΠἹεΠ 

Ῥείοτε {μα οουτίς οἩ (πιπιρθά-Πρ 

" οΏαιθες α5δ {πε τερι]αί Ἱνοις ο 
ἴΠε « θγοορ]αηίς. ΤΠε ααἲεί απά 

οτάει]γ οιίίζεη ας οεη τεαςγ ἴο 
ανοιά Ῥοίλ Ίπε τερτοαο απά ἴΠε 

ΔΠΠΟΥαΠοΟε οἱ α Ια1/δυ]ί ΠΙΟΠ6Υ. 

ΡραγιιθΏῖ. «ἌΧεπορποι ἴε]]ς Που, 

ΡΥ αἀν]οε οἱ Φοοταΐες, ΟΓΙ{ο Ηπα]Ιγ 

εαρροτίεά α ΙΑηΊΥεΙί οί Ες οἵηΏ {ο 

«ἴἼοεποςο {ἴπεςα {εΙοις ΒΥ οομΏίες 

αἴίασἷ5 (461. 2. ϱ). Τὰ ἆε- 

{επάαηῖ {οί πΏοπι Ι5οοΓαΐίος Υτοίθ 

ἴπε 5ροεοΏ ασαἰηςί (αἱΠπιασβιας 

(ε]]ς Ίου. (αΙΗπιασμας Ῥεσαη ὮΥ 
τε]Πης ἵῃπ ἴπε δίεεῖς απά Ίἴπε 
5Ώορς ἴλπαί Ἡε Παὰά Ῥεεη ἠτοησεά 

ΡΥ {πε ἀείεπάαηε: Ώου ἴπεη {ῃε 
ἀείοεπάαΏίς Πιεηάς οαἵπα {ο Ἠῖπι 
απά αἀνίςεά Πϊπι {ο Ῥιαγ (αἱΗπια- 

εις οἩ, σαμήοπίης Ἠϊπι {παί, Ποἵ/- 
ενεί οοπΠάεπί τε γνας ἵη {Πε ]α511σς 

οἱ Ώϊ5 σαδε, Ὡς πηὰςί τ6ιηεπαθοαί {λαί 

ΠΙαΏΥ {π]ηςς ἵη οουτί (τη οί 6ΟἩ- 
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νν ὦ ὸ Αα 9 » ω , ὃ δό 

2οΤοις μηδὲν -ᾱ ικουσιν ἐζ ίσου τὴς πολιτείας μετα ιο” 

ναι, οὕτω γὰρ ἂν τοῖς καθεστηκόσι πράγµασι πλεί- 
4 στους συµµάχους ἔχοιτε. ἀξιῶ δέ, ὢ ἄνδρες δικασταί, 

Αα λ Α κῤ 

ἐὰν ἀποφήνω συμφορᾶς μὲν μηδεμιᾶς αἴτιος γεγενηµέ- 
Ν Ν 9 Ν 3 / ἃ / Ν Φ 

νος, πολλὰ δὲ κἀγαθὰ εἰργασμένος τὴν πόλιν καὶ τῷ 
ου σώματι καὶ τοῖς χρήµασι, ταῦτα γοῦν µοι παρ ὑμῶν 

ὑπάρχειν, ὧν οὐ µόνον τοὺς εὖ πεποιηκότας ἀλλὰ καὶ 
Ν Δ 9 ω / ΄ / 3 

ὄὅτους μηδὲν ἀθικοῦντας τυγχανευν Οίκαιόν εστι. μέγα 

μὲν οὖν ἡγοῦμαί µοι τεκµήριον εἶναι, ὅτι, εἶπερ ἐδύ- 
ς / νά 3 ῳ 3 / 5 

ναντο οἱ κατήγοροι ἰδίᾳ µε ἀδικοῦντα ἐξελέγξαι, οὐκ 

οἂν τὰ τῶν τριάκοντα ἁμαρτήματα ἐμοῦ κατηγόρουν, 

οὐδ) ἂν ὤοντο χρῆναι ὑπὲρ τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων 
ἑτέρους διαβάλλειν, ἀλλ αὐτοὺς τοὺς ἀδικοῦντας τιµω- 

Α Χ ό Ἆ Δ 3 / 9 λ 

ρεῖσθαι' νῦν δὲ νοµίζουσι τὴν πρὸς ἐκείνους ὀργὴν 
Αα ἱκανὴν εἶναι καὶ τοὺς μηδὲν κακὸν εἰργασμένους ἀπο- 

θλέσαι. 

{ΤΑΤΥ {ο εχροοία{ῖοη, ἴπαί νετα]οίς 
8ἴ6 ΠΠΟΙΕ 4 ΠηαίίεΓ οἱ οΏαπος ἴΠαπ οἱ 
Ιαςῇοε, απά {]αί 1{ 15 π]ςε ΘΥ ραγίης 
α 5ΙΩ8Ι1 5ππῃ {ο Ρο {τεεά Ποπ στεαί 
αοοιςα{ίοηπς απά ἴ]πε ΡροδδϊΡΙ{γ οἱ 
φτεαί ῬεοΙΏΙαΓΥ 1ο055ε5 (Ίδος. 16. 
9 {.). --- καθεστηκόσι πράγµασι : 

ἔᾷε εσίαδ/1εεα ογζε7 -- ινε εχὶςήπς 

φονείηπηεη{. Ὁ6ε οἨ 16. 4. 

4. μηδεμιᾶς: 5εε ΟΠ μήτε 12. 
6δ (Β).--- αἴτιος γεγενηµένος: ερ. 

ΟηΏ ἐμαυτόν ὃ 2: ΗΠΑ. 981: (α. 
1555: Ἑ. 661: (αἱ. 5δ7.--- ὑπάρ- 

χειν: 7 724γ 01/31 131901. 366 ΟἨ 

ὑπάρχει 12. 23. 
5. τεκµήριον: Ρρτεάἱσαίε οἱ ἴπε 

3 }Ν οὲ 9 ε ω δί Ωω » » 

εγω ε ουχ γ{γουμαυ ικαιον ειναι ουτε ει Τιγες 

ὅτι οἶααδε: 7 ᾖοα {ᾖε Ἰαοί ἐᾖαί, 
Εἶδ.ι, . «ο ὂε α ϱγεαί {γοοί {2 
4Υ ΤΩ907.--- επερ: 5εε ΟἨ 12. 27. 

---ἰδίᾳ µε ἀδικοῦντα: 7 ὤμες οἵ 14 

οτυή. ---- ἁμαρτήματα, ἐμοῦ: οοη- 

«ίγιο(ΙοΏ, 588 ΟΏ καταγνώσεται 24. 

2ο.---ὑπέρ: υ]Ι]ε ὑπέρ αδια]1γ -- ὔη 
δεζαῦί οἵ, ἵτ ἶ5 οὔει αδεά ἴο σἶνο 
ἴπα σγο1/μά οἱ α {εεΙΏς οἵ αοἴῖοη, 
εδρεοία!Ι1γ νΙ(Ὦ φοτᾶς οἱ ζαμάσρ, 

{27 α15ζᾳρ, οζο1/οή1β, {ή ήῤ{ς, αἴε- 

/επαζρ, απά ἴλε Ἰϊκε. ΟΡ. 12. 37. 

12. δο, 25. Ι0. ἘΟΙ ὑπέρ-- περί 
566 ΟΠ 24. 4.--- μηδέν: 566 ΟἨ ὃ 1. 

6. ἐγὼ δέ κτλ.: {πα ποτιλαί οοἩ- 

εἰτιςί]οΏ πγοι]ά Ῥε ας {ο]]ούης: --- 
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Αα α 9 

τῇ πόλει πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιοι γεγένηνται, ἄλλους 
τινὰς ὑπὲρ τούτων τιμὴν ἢ χάριν κοµίσασθαι παρ 
ὑμῶν, οὔτ εἶἴ τινες πολλὰ κακὰ εἰργασμένοι εἰσίν, 

3 ό ο » 9 / λ ΔΝ 3 ω) 3 (ὃ 

εἰκότως ἂν δι ἐκείνους τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας ὀνείδους 

4οκαὶ διαβολῆς τυγχάνειν' ἰἱκανοὶ γὰρ οἳ ὑπάρχοντες 
3 ΔΝ αι / λ / ιά / Ὁ ἐχθροὶ τῇ πόλει καὶ µέγα κέρδος νοµίζοντες εἶναι 

κ 3 / 3 ο) Α , 

τοὺς ἀδίκως ἐν ταῖς διαβολαῖς καθεστηκότας. 
Ἴ Πειράσομαι ὃ) ὑμᾶς διδάξαι, οὓς ἡγοῦμαι τῶν πολι- 
τῶν προσήκειν ὀλιγαρχίας ἐπιθυμεῖν καὶ οὓς θηµοκρα- 

4στίας. 
3 ιά λ Ἆ ς ω) [ό 9 λ λ 

εκ Ττουτου γαρ και νυμεις γνώσεσύε, καγω περι 

3 ω) Ν 3 ΄ .ά 5 ΄ ε 3» 

ἐμαυτοῦ τὴν ἀπολογίαν ποιήσοµαι, ἀποφαίνων ὡς οὔτε 

ἐξ ὧν ἐν δημοκρατία οὔτε ἐξ ὧν ἐν ὀλιγαρχίαᾳ πεποίηκα ἐξ ὧν ἐν δηµοκρατίᾳ οὔτ ᾧ γαρχίᾳ ηκα, 
»ο ο , ο Α / α ε 

οὐδέν μου προσΊκον κακονουν ειναι τῷ πλήθει τῷ υμε- 

8τέρῳ. 
. λ Ὀ 5 α ο ος 

πρῶτον μὲν οὖν ἐνθυμηθῆναι χρὴ ὅτι οὖὐδείς 
3 9 , ΄ 5») 9 Ν » 

σοέστιν ἀνθρώπων φύσει ουτε ὀλιγαρχικὸς ουτε δηµο- 

ἐγὼ δὲ οὐχ ηἠγοῦμαι δίκαιον εἶναι 
οὔτε . . . κοµίσασθαι 
οὔτε . . . τυγχάνειν. 

Ῥυιϊΐ αξ {ια δεηίεηπσο «ἀενε]ορς 

Τγδίας Ῥτεακς ἴμε τεσι]αί οΓάςεί 

ὃν αἀάϊπς {ο {πε {ποισῃί οἱ ἴπε 
Ἱπ]αςήοςε {πα {ατίεγ ἰποισΏί οἱ 

αηγήςάοΙη, Ιεανίης ιο Ῥτ{οκεν 

οοηςίταοίίοπ 
9 ολ Ν 5 ε ιο 
ἐγὼ δὲ οὐχ ἡγοῦμαι 

δίκαιον εἶναι οὔτε. . . κοµίσασύθαι 
οὔτ' εἰκότως ἂν τυγχάνειν. 

δε ΟΗΓ 12. Ι: ΟΡ. 24. 2, 
2/. Ο.---δι ἐκείνους: {Οἵ διά η] 

Άοο. 5ε6 ΟΠ 12. ὁ7.---ἱκανοί κτλ.: 

707 1ἴᾳε ον ᾖας εἶε]ηζες ἐΕΊοί/ϱ2 

αἰγεααν, αά 7167 εἨοιρή τυᾖο 

{12 ἐἔλαί «ο το οίαμᾶ 

9 

ἵ--αν. 

2141 ᾖἸαΐε αοζ φαί; ἄγε αᾱ 

7σαίΐ ρα ἴο 1ε7ηφείσες, νἰ7. 

έτῃα οἳιγ ας οπεπι]θς επουρ] 

αἰτεαάγ, αηΏά εναίγ {αΐςε αοοιδα{ίοη 

πε]ρς ἴπεπι ΟΥ αἀάϊπς {ο ἴΠεῖγ 
ΏΙΠΙΡΕΓ.᾽ 

7. οὓς: (πε τε]. {ος ἴῑπε ιδια] 

ἰπάεί. τε]. ἵπ απ Ἱπαϊτεοί απεςίίοη. 

ΟΡ. το. 12, 24. 15: ΗΠΑ. τοΙ! α; 

(. 16οο: Ἑ. 49ο: (αἱ. ό2ι α. --- 

προσήκειν: Ξ- εἰκὸς εἶναι. Τ]ιο ααῖ. 
ΨΗ προσήκειν 15 ΠΙΟΙΕ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ἵμαη {πε ασος.; ορ. ὃ 11 προσή- 

ἐπιθυμεῖν; 12. 348 
αὐτῷ προσήκει ποιῆσαι. 

---οὐδέν: αἀνετΏία]. --- προσῆκον: 

56. ἐστί.--- τῷ πλήθει: ορ. ος 12. 
42. 

3 [ο 

κειν αὐτοῖς 

τοῦτο 
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, Ἱλλ ο Δ « , λ ’ , , 

κρατικΟ») α τις αν εκαστῳ ΠΟΛΙΤέεΙια συµφέρῃ, ταυ- 

. 0 / φ δν 3 
ΤΊὐὖΝ προθυμεῖται καυεσταναι ωστε ουκ ἐλάχιστον εν 

ο) ΄ /” ω) ω 

ὑμῖν ἐστι µέρος ὡς πλείστους ἐπιθυμεῖν τῶν παρόν- 
Ν 

των νυνὶ πραγμάτων. 
8 [ο ᾳ ο 9 

καὶ ταύτα Οτι ούτως ἔχει, οὗ 

5οχαλεπῶς ἐκ τῶν πρότερον γεγενηµένων µαθήσεσθε. 
/Ι. ή, ο. ον / λ ο θσκέψασθε γάρ, ὢ ἄνδρες δικασταί, τοὺς προστάντας 

ἀμφοτέρων τῶν πολιτειῶν, ὁσάκις δὴ µετεβάλοντο. 
3 / λ λ / λ ε 5» / 

οὐ Φρύνιχος μὲν καὶ Πείσανδρος καὶ οἱ μετ ἐκείνων 

8. ὥστε οὐκ ἐλάχιστον κτλ. : 

5ο ἴλαί ἴπ πο 5πια]1 ἀερτοςο 1 ἷ5 
η γοιί ΡοΨεΙ {ο 58οΙΤε {οί ἴπε 

Ρίεδεπί σονετηπηεηί α στεαῖ ΠηΤῃ- 

Ῥο6ι οἱ Ζεαίοις 5αρροτίεις. ἜΤηϊς 

ἱ5 αω]ίε αδἰἀε {Τοπ {πο αισυππεπί, 
α ρατεπίΏείίσαΙ] τειη]πάετ {ο ἴπε 

1άΤΥ αι ἰλεῖχ αοίῖοη ἴο-άαγ συ] 

πανε 4η Ἱπιροτίαηπί εΠεοί προη {πε 
εαρροτί οἱ {πε Ώηεν’ σονεΓηπηεηί. --- 

ἐλάχιστον: Πηαάε ειωρΏαίίο ΡΥ ἴί5 
π]άα 5εραΓαῆοη οι 15 ποιη, 

µέρος. Νοίε ἴλμαί ἴπε Ἐπριςῃ 
Ι1οιη γθαιῖτες Ἠετε ἴπο ροδίνε, 

ὧᾳ 10 1207 ἄσργεο, {οί ἴ]πο (τεεκ 

ειρει]α{ῖνα. ---µέρς: οᾶδε, ἨΗΑ. 

7το: (. 106ο: Β. 336: (αἱ. 54ο. 

---τῶν παρόντων νυνὶ πραγμάτων: 

Ορ. τοῖς καθεστηκόσι πράγµασι ὃ 3, 
αΏά 5εε οἩ 16. 4. 

ο. δή: 1,δίας 5ε]άοπι αδες δή. 
Τη {Πε εἰσΏί 5ρεεσο]ες οἱ {Πῖς νο]- 
Ἠπης {Ώθτα αἴ6 5ενεηΏ Ἰηδίαησες οἱ 

καὶ μὲν δή (5εε οη 12. 39) απά 
οπ]γ εἰρλΏί οί δή ἵη οἴπες οοΏπες- 
ἤοηῃς. 1γδίας)ς 5ρατῖηπσ δε οἱ 

Πης υὶνιά απά επιρμαίξίο ρατῆς]ε 

5 αι]ίε 1η Κεερίπς ψΠὮ [ο δίπι- 
Ρ]ΙοΙίγ απά τωοεταίΙοη οἱ Πὶς ςἴγ]ε 

(ορ. οἩη πάνυ 19. 15). ΤΠε Ἱπ- 
οίαποες οἱ δή αἴε {πε {οονίης: 
(Α) Το επιρῃΏαδίζε α ρτεσεάίπς 

φοτά, 12. 34. 12. 62, 22. 6, 811 υνῖί]ι 

Ἱπρεταίνεςδ, ἃ ΟΟΠΊΠΟΠ 1Ἰδαβρθ; 

34. 1 τότε δή. (Β) Το επιρµα- 
5176 ἴπο π]ο]ε 5ἰαϊειιθηΐ, 12. 356, 

12. 38, 12. ο7. (06) Το πιατκ α 

[αοί α5 α {απϊ]ίας 916, 25. 9: ἴπῖς 

Ίδαςο ἶ5 ἵη οἴπεί υγΙίοΓς αδρεοίαΙ]γ 

οοπἼπος πα τεἰαίίνες. --- Φρύνι- 

χος: α ΠΠαΏ Οἱ {Ώε οοΠΊπΊΟΠ ΡθοΡίθ, 

οοἵωπηαπάετ 1Π ο[]εί οἱ {πα Πεεῖ. 

Πε ας αἲ Πιςί 5ίίοηςΙγ ορροδοά 
{ο ἴπε οἰίσατοῖς, Ῥαϊ Ῥεεοπίης 

Ἱηνο]νεά ἵηπ Ῥο]Ώσα] Ιηίραες Ἡε 

{οαηΏά ἴιαί ϊς Ῥεί5δοπα] 5α{είγ 1α7 

η σοΐῖπςσ ονεί ἴο Ῥϊδαπάετ. Πε 
Ῥεσαππθ οΠ6 Οἱ {πε ταοδῖ ἀη5οΓαρι- 

Ίος οἱ ο οἡσατοΏς, απἆ τνας 

πηατάετεά Ἱω {πε Ασοία αεί ἴ]ε 
τοαςίίοη ασαἶωςί ἴμε εχίσειηε οἹ]- 
σατοΏς Παᾶ 5εΐ Ιη. --- Ἠείσανδρος: 

Ἡς, ίοο, ὧαςδ αἲ Πῑδί α ρτοπηπεηί 

ἀειποσταί, απἆ οηςε ος ἴπα οἨῖοε 
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δηµαγωγοί, ἐπειδὴ πολλὰ εἷς ὑμᾶς ἐξήμαρτον, τὰς 

οπερὶ τούτων δείσαντες τιμωρίας τὴν προτέραν ὀλιγαρ- 
χίαν κατέστησαν, πολλοὶ δὲ τῶν τετρακοσίων μετὰ τῶν 

ἐκ Πειραιῶς συγκατῆλθον, ἔνιοι δὲ τῶν ἐκείνους ἐκβα- 
/ ν Ὁ Α , .» 

λόντων αὐτοὶ αὖθις τῶν τριάκοντα ἐγένοντο; εἰσὶ οὲ 

όᾳοίτινες τῶν Ἐλευσινάδε ἀπογραψαμένων, ἐξελθόντες 

10 μεθ ὑμῶν, ἐπολιόρκουν τοὺς μεθ αὐτῶν. ο, 

οὐυκουν χαλε- 
. -- δ 9 / ο » ν ο 

πὸν γνῶναι, ὢ ἄνδρες δικασταί, ὅτι οὗ περὶ πολιτείας 

πΠΟΥΕΙς ἵπ ἴηΠο Πιο απά ΟΥ {αΐδεά 
ονεί {Πε πια ΒΠ]αίΐοη οἱ {πο ἨεΓη]ας 

α5 Ῥεΐησ {με ποηής οἱ απῖϊ-άειπο- 
οταζῖο οοπδρΙιταίοϊς. Ἠε Ῥεσαίπε 

ια οἶ]εί εχεοιίῖνε απιοης ἴποςε 

πο ρ]απποᾶ απά εδίαθ]ςῃεά {πα 

σονεγηπηεηί οἱ {πε Έουτ Παπάτεά. 

ὦ6ς (Ἠμτοῃ. ΑΡΡ. 412 Β.Ο.--- δηµα- 

γωγοί: «εῶοεγαίζε {ῶΙέ7». ---- εἶς : 

566 ΟἨ 32. 190, (Π{. Νοίε, πρός (0Ο) 

6.--- ἔνιοι: ἴὮε πεπίίοη οἱ ΏαπΠες 

οἱ {ἶοςε Ιηνο]ναά ἵη {λε 5ο τεοεηί 
τενο]αοις 5 ανοϊἰάεά. Ὀπάετ 

ἔνιοι αἱ παιδί π]π]ς Πτι οἱ ΤΠε- 
ΤΑΠΊΕΏ6Θ5, {ο Ίηοςε {αοίίοη {πε 

«ρεαΚεί ΡΓοΡαΡΙΥ Ῥείοηφεά. --- ἐκεί- 

νους: οἰτὶοί]γ οΠΩΙΥ ἴπε εχίτεπιε 

{αοίίοη οἱ {πα Εοιτ ἨΠιπάτεά, εχ- 
ρε[]εᾶ ΡΥ {πε πιοάεταίες ἀπάετ ]εαά 

οἱ ΤἩείαπιεηθ». ᾧεε (Ποπ. ΑΡΡ. 

σερί. 411 ΕΒ.Ο.--- τῶν ᾿Ελλευσῖνάδε 

ἀπογραψαμένων: ἴ]ε αἴωΏε5δίγ Ρτο- 

νιάεά ἴλαί απγ Ῥρατήξδαης οἳ ἴλε 
ΤΗΙτίγ νο ἀθδίτεὰ {ο δείτε γ{Ἡ 

ἴπαπι ἵω Ε]ειδῖς 5Που]ά Ὦε ῥεῖ- 

πϊτίεά {ο ἆο 5ο ΜΙ(ΠΙΠ ἐψεηίγ ἆαγ5. 

οη. οοπάίἤοηυ οἱ εητο]ήπο ἴλπεῖτ 

Ώαπιθς (ΠΠ {η ἆαγς (Χεῃτ. /ε//. 
2. 4. 3δ. Ατὶςι. εςῥ. «44. 39. 4). 

Ἐτοπῃ ΟΥ ῥρᾷδδᾶσα Τί αβρεαῖς ἴλαί 

5ΟΙΩς6 ΝΟ εΏτο]]ες {]αίγ παπηες πη- 
ἄετ ἴΠε Πτςί {εαί οἱ νεΏσεαηοσε Ποπι 

ἴπο 4ειποσίαςύ Ῥεσαπιε οοην]ησεςα 

ΟΕ {Πεῖτ 5α{είγ ἵπ {πα οΙί/ απά ἁἷά 
ποί η ηΠάτανν. ---τοὺς μεθ αὐτῶν: 

17. ἴλοδο πο Ἠαά {οτπιετίγ Ῥεεῃ 

ΠΙὮ {πεπιδε]νοες 1η {πε οΙίγ ρατίγ. 

ΧΕεΠΟΡΠΟΩ ϱἶνες α νειγ Ὀτίεί αἃς- 

οοαηίῖ οἱ ΕΠ] δἶθσε (/76//. 2. 4. 43) : 
Ὡς δασ5: « 4/ζεγτυαγᾶ {εν (ία 

Αἰπεηίαης), Ζεαγῶιθ ἔᾖαί {ᾖοσε αἴ 

2ἱε]/ςής συεγε 17179 7Μ670Ε/ΖΖες, 

συεἸἔ ο1ζ αραζοέ {ήε7Η συ αὖί {ε 

Οή15ε7 070. ᾖ74εγ ΑΙ] {67 

Θ6επεγαῶ, τυο ᾖαᾶ ο071ε 1μΐο α 

οο711Ε7ΕΊΊ6Ε τουσ {εη, αγά «οεΐ 

71εμᾶς αι 7εἰαίζσες {ο {ᾖε οἴεγς, 

αῶ Φεγς1ΙάεΙ {ει {ο α 7εεο2ιΟ1{{- 

αἴζομ.  Ατὶιοί]ε (Δε5Φ. 41. 4ο. 

4) Ῥίασες {Πῖς ενεηί ἵη {πα {λιγα 

Υθ6αί α1ἴετ {πε υη(πάταννα] {ο Ἐει- 

οἷς (491 /ο Ε.ο.). Έο: {με Ρεατῖίης 
οἱ {Π5 οἩἳ {μα ἁαίε οἱ οἱ 5ρθεοῖ 
56ο Ιηίτοά. ρ. 255 η. 1. 



ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΑΗΠΟΛΔΟΠΓΙΑ ΧΝΥ το, τΙ 207 

εἰσὶν αἱ πρὸς ἀλλήλους διαφοραί, ἀλλὰ περὶ τῶν ἰδίᾳ 
’ ς ΄ 

συμφερόντων εκάστῳ. 
6 ο) ων : 

ὑμᾶς οὖν χρὴ ἐκ τούτων ὃοκι- 
, Δ , . Α 9 Αν 9 να 

µάζειν τοὺς πολίτας, σκοποῦντας µεν ὅπως ἦσαν ἐν τῇ 
ὃ λ / ἕ [ο δὲ » 9 Α 

7ο ημοκρατια πΤΕΠΟ ιτευµενου ητουγτας ε ει τις αντοις 

.., 3 / ο) / ος 

ἐγίγνετο ὠφέλεια τῶν πραγμάτων µεταπεσόντων' οὕτως 
Ν να ὃ / Ν / Ν 9 Αν .. θ 

γαρ ἂν δικαιοτάτην τὴν κρἰσιν περι αὐτων ποιοισύε. 
ο ο ν α / 3 

11 ἐγὼ τοίνυν ἡγοῦμαι, ὅσοι μὲν ἐν τῇ δηµοκρατίᾳ ἄτιμοι 
“ αλ ω 5 9 ή αλ 3 Ν 

ἦσαν ἢ τῶν Οντων ἀπεστερημένοι ἢ αλλῃ τινι συµφορα 

75τοιαύτή κεχρηµένοι, προσήκειν αὐτοῖς ἑτέρας ἐπιθυμεῖν 
ἱ λ 

πολιτείας, ἐλπίζοντας τὴν μεταβολὴν ὠφέλειάν τινα 
ε Αα » ϱ Δ Ν Αν λ 3 8 

αὑτοῖς ἐσεσθαι' ὅσοι δὲ τὸν δῆμον πολλὰ κἀγαθὰ 
» . ». λ ὃς ο. , ε] (λ 
ειργασµενου ευσι, κακον ε μη εν πωποτέ, ὀφεί εται 

λ » , ) » ες α α Α 
δὲ αὐτοῖς χάριν κοµίσασθαι παρ) ὑμῶν μᾶλλον ἢ 

, ” .ς 9 κά Ν Ν 

8ο δοῦναι δίκην των πεπραγμµενωγ» ουκ ἄζιον τας περι 

ΙΟ. πρός: 566 ΟΠ 32. 19 ΟΤΙ. 

Νοίε.---ἐκ τούτων: ο ζᾖῆς δᾳ.ῇ9. 

---δοκυµάζειν: ΡΙΟΡαΡΙΥ Ποίε ἵπ {Πέ 
ιοο]ηῖσαἱ 56η56, 1Π,. ἅ Ὁ. 9... 1. 2. 

----ἐν τῇ δηµοκρατίᾳ: ἴλε (ἀεβπί{ε) 

ἆδπιοοίαοΥ ΝΠΙοεὮ Ρρτεοθάεά {πε 

ταὶο οἱ ἴμα ΤΠΙΤίΥ; ορ. ἐν δηµο- 
κρατίᾳ ἃ 7, ἩΠετε {ῑιε Ιεςς 5ρεοίβς 

ταίεγεΏοςῬ οαμ5ες {πο οιηϊσδῖοη οί 

(πε ατγίῖο]θ.---ἐγίγνετο: ζυζ5 εὔ//45, 

Ιπρέ. οἳ αη εχρεοίεά ενεηί; 5εε 

ΟΠΏ συναπώλλυντο 12. 88.--- τῶν 

πραγμάτων: {ο01068, 566 ΟΠ 16. 1. 

11. ἄτιμοι: 566 ΟΏ 12. 2Ι1.--- 

ἀπεστερημένοι: ἴπε ἴεηςε Ἱπιρ]αες 

Ῥοϊμ {πε ραςί Ἱ]]-ἰτεαίιπεπί απά {λε 
αΏϊάϊπςσ τεδεηίπεπί τας] ήπο {Τοπ 
Πτ. ---προσήκειν: ἴεηῃςε, ορ. οη ἀγ- 

τιλέγειν 12. 26. Ἐοι {οτοθ απά 

οοηβἰγυσοξοη 568 Ο6Π ὃ 7.--- αὐτοῖς 

(Ῥείοτε ἑτέρας) : Ἰηδίεαά οἱ οὗτος 
αλαἰεφβίζς (96εε ΟΠ πάντας αὐτούς 16. 
11). ΤΠε ἀθδῖτε {ο ΤΏτον {16 5ίτοςς 
ἩροΏ προσήκειν ζ.μ5ες ἴ]ε μ5ε οί 
ἴηε Ίος επιρΏα{ίο αὐτοῖς. 1π ἴ]ε 
οοπίταδιεά απά αΙωρΏαίο {ΟΓΠΙ 

ΡεΙοι’ νε Ἠανε τούτων (τὰς περὶ 
τούτων). --- αὐτοῖς (Ῥείοτο χάριν): 
ζο συᾖο7. Ἰπ α οοῦτα]παίςα τε]αῖνα 

εἶαιςε ἴπε Ες. τερεαῖς {με τε]α- 

Ώνε, υΏ]]ε {πο (ατεε]ς αδυα]1γ σαἵ- 

τες {πε Ιάεα αἶοπο ὮΥ α Ρρεί5οΏα( 

οἵ ἀεπιοπς. ΡΓΟΠΟΙΠ, εδρεςοία]]γ 1{ 

ἴΏςθ 0.5δε οὗαησες; ἩΗΑ. τοος; {α. 

1049: «1. 615 α. 9ο η 19. 14. 

Ῥαΐ 5οπιθίπιες ἴπε ῥτοποιἩ 5 

οπηιτίεά Ίπ {πε 5εοοπά οἰβάςδε, ας 

ἵη 22. 13 ΔΏΠά 21: ἨΑ. τοος; {. 



19 πολιτῶν. 

205 ΑΥΣΙΟΥ 

| ε 9 
τούτων ἀποδέχεσθαι διαβολάς, οὐδ ἐὰν πάντες οὗ τὰ 

Αν / ιό . Ε, Δ ϱ) Ν ιά τῆς πόλεως πράτίοντες ὀλιγαρχικοὺς αὐτοὺς φάσκωσιν 

εἶναι. 
» Ν / δ ὁν / ν 19. 9 
Ώμοι τοιν υγ» ω ἄνδρες δικασταί, ουτ υ ιᾳ ουτε 

δ / «Νο 8. ϕ α / δ / ο 
ὃς ημοσιᾳα συμφορὰ εν εκει τῳ χρονω ου έμια πωποτε 

» ο [ο 

ἐγένετο, ἀνθ᾽ ἧς τινος ἂν προθυμούμενος τῶν παρόντων 

κακῶν ἁπαλλαγῆναι ἑτέρων ἐπεθύμουν πραγμάτων. 

τετριηράρχηκα μὲν γὰρ πεντάκις, τετράκις δὲ νεναυ- 
/ . Ν 5 Ἆ 3 4 λέ λλὰ 3 / µάχηκα, καὶ εἰσφορὰς ἐν τῷ πολέμῳ πολλας εἰσενή- 

ὶ τἆλλα λελητού υδενὸ ἢ ω οονοχα, καὶ τἆλλα λελητούργηκα ουθενὸος ἆχειρον των 
ό Ἆ Αα / ὤ « Ν αν 4 

καΐτοι διὰ τοῦτο πλείω τῶν ὑπὸ τῆς πόλεως 
ιό 3 [ κά Ν ΄ ς »ε ω 

προσταττοµένων ἐδαπανώμην, ἵνα καὶ βελτίων υφ ὑμῶν 
/ λ » ’ / Ἆ / 3 

νομιζοίµην, καὶ εἰ πού μοί τις συμφορα γένοιτο, αμει- 

νον ἀγωνιζοίμην. 
Ὠ] 9 [ο 3 ΄ ε ΄ 5 

ὦν ἐν τη ὀλυγαρχίᾳ απάντων ἀἄπε- 

ου στερούµην. οὐ γὰρ τοὺς τῷ πλήθει ἀγαθοῦ τινος 
αἰτίους γεγενηµένους χάριτος παρ᾽ αὑτῶν ἠξίουν τυγ- 

, 3 Ν ἑΝ [ο : 8 ς [ο 9 ” 3 

: γάνειν. ἀλλὰ τοὺς πλεέιστα κακα μας ειργασμένους εἰς Χ ) μμ γασμ 

1041: ἙῬ. 487. ἘΈοι απ ἹηπδίαηοἙ 

οἱ ΡοΐΏ οοηδίτασίίοςς ἶῃ ἴΏε 581Π6 
φεηίεηοθ 566 32. 27 αηπάἆ ποῖςθ. 

19. ἑτέρων πραγμάτων: ΟΡ. ἑτέ- 

ρας πολιτείας ἃ 11. ΤΠο πιοΓε 
οΟΠΊΠΟΠ ϱχΡρίθδΡΙΟΏ 5 γεώτερα 
πράγματα (7ές Ώοσαε). Ὁρ. ΟἨ 
16. 3.---ἂν ἐπεθύμουν: {0ἵ06, 566 

οη ἂν ἠξίωσε 19. 13.--- τετριηράρ- 

χηκα: Ῥετί, οἱ « οτεάΙί,’) 5εε οἩἳ 

εἰργασμένοι εἶσίν 12. 22. ΤΠε 
]ορϊσα] οοΏηηεοβίοη Ποιά Ἱ]εαά 5 

ίο εχρεοί {πε ῥριαρει{εοί Ίπ επῖ5 απά 

ελα {οΠονήπς νετῇς, {ος {λε αἴρι- 
πιθηί 15 {Παί ης ας ἴηεδε 5ε{ν]οες 

{ο 5 ογεαΙί αἲ {πα πιο πετ [πα 

τενο]αΠοη ας πάει ἀἱδοιςδδίοη: 

δαΐ αἲ {ια πια {πε 5ρεαΚκεί ας 

αἱδο ἵπ πηϊπά {πα {αοί ἴλπαί Ἡε ας 

ἴιοςε (λίησς {ο Πῖς5 ογεάΙί Πποῦ, απ 

αἴσυπηεπί {0ἵ α [ανοταρἰα νετα]οί 
ΏΟΝΥ; 5ο Πε Πα] αποοπδοϊοιδΙΥ 

ε5ες {πε Ίες5ς Ιοσίσαὶ Ῥετίεοί. --- 
νεναυµάχηκα: 5εο ΟπΙ. Νοίθ. --- 

λελῃτούργηκα: {οί 5αοΏ 5ετνῖσες 

568 ΟΠ 10. 41. 
13. ἐδαπανώμην: ἴεῃδε, 5686 ΟΠ 

ἐποίουν 12.25. --- καὶ εἰ: 5ε6 0Η 10. 

Ι8.--- ἀγωνιζοίμην: νἱ7. ΝΠεη ΙΠ- 

νο]νεά Ίπ α οᾶδε αἲ 14)’. -υ-- ἄπεστε- 

{ 
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ές, ». ε / 
τὰς τιμὰς καθίστασαν, ὡς ταύτην παρ ἡμῶν πίστιν 
εἰληφότες. 

ἂΔ Ν / 3 ά ΔΝ αν ΄ ἃ χρὴ πάντας ἐνθυμουμένους μὴ τοῖς τού- 
/ , 9 λ 9 ο ν α ἁ 

Ἱοοτων λόγοις πιστεύειν, ἀλλα ἐκ τῶν έργων σκοπειν ἃ 

14 ἑκάστῳ τυγχάνει πεπραγμένα. 
3 ΔΝ / Ὡ κά ὃ 

ἐγὼ γάρ, ὢ αἄνθρες 

δικασταί, οὔτε τῶν τετρακοσίων ἐγενόμην' ἢ τῶν κατη- 

γόρων ὃ βουλόμενος παρελθὼν ἐλεγξάτω' οὗ τοίνυν 
οὐδ ἐπειδὴ οἳ τριάκοντα κατέστησαν, οὐδείς µε ἀπο- 
δ / 9) λ , » 9 Ν ην) / κά ἕ 

τος θείζει οὔτε βουλεύσαντα οὔτε ἀρχὴν οὐδεμίαν αρξαντα. 
/ . λ 2 / 3 Δ 3 ή ει» ε Αα 

καίτοι εἰ μὲν ἐξόν µοι ἄρχειν μὴ ἐβουλόμην, ὑφ ὑμῶν 
Χ Αα ΄ ” 3 3 Ν ε / ’ [ Ν 

νυνὶ τιμᾶσθαι δίκαιός εἶμι' εἰ δὲ οἱ τότε δυνάµενοι μὴ 
ω Φ λ 

ἠξίουν µοι µεταδιδόναι τῶν πραγμάτων, πῶς ἂν φανε- 
, -λ ϱ ὃ / 3 ὃ / Ν ρώτερον ἢ οὕτως: ψευδοµένους ἀποδείξαιυμι τοὺς κατη- 

ΙΙΟ γόρους , 

9 Α. ο 5 

Ἔτι τοίνυν, ὢ ἄνδρες δικασταί, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 
ο 3 λ , 5) ΄ 

των έμου πεπραγµενων ἄξιον σκέψασύαι. ἐγὼ γὰρ 

τοιοῦτον ἐμαυτὸν ἐν ταῖς τῆς πόλεως συµφοραις παρ- 
ο 3 λ Ν » Ε] / έσχον ὥστε, εἰ πάντες τὴν αὐτὴν γνώµην ἐσχον ἐμοί, 

τς µηδένα ἂν ὑμῶν µήδεμιᾷ χρήσασθαι συµφορᾷ. υπ' 

ρούµην : ἴεῃςε, ΟΡ. ΟΠ ἐγίγνετο ὃ 1ο. 
---ὧς: {οΐο06Ε, 566 ΟἩ 16. ὃ.---ταύ- 

την: 2.6. πλεῖστα κακὰ ὑμᾶς εἰργά- 
σθαι. Έοτ τε {αοί ορ. 12. 27 απ 
93. ἘΈοτ με σεηἆετ 566 ΟΠ ταύτην 
12. 37.-- παρ ἡμῶν: ἴπε Ρρεορία 
ἩΝ Πο τεπηαϊηεά ἵπ {πο οἵίγ.--- τῶν 
ἔργων: ἴπε ἀεεάς οἱ εαοα ἱπάὶ- 

νιάμα], οοπίτασίθαἁα ν{Ἡ {πα γψοτάς 

οἱ {Ώεςδε οοπρ]αἰπαηίς. 

14. παρελθών: ᾖἵἴπε {εο]ιηίῖσα] 

ποτά {οί οοπιπς {ουνψατά ἴο ἴπε 

«ρεαΚκει µῥΡἱα{οἵηι, ---οὐ τοίνυν 

οὐδ᾽: οοιττεδροπάΐης, πι 5Ἠσ]Ώί 
απασο]αίποη, {ο οὔτε αμονα.--- 
βουλεύσαντα: ἵηπ ἰ{εοληίϊσαὶ 5εη56, 

1, ἅ ϱ. ο.ο. ΠΠ. ---ἐξέν: 5εε ΟἨΠ 

παρόν 12. 1ο9.--- δίκαιος: ρείςοπα] 
οοηςί{ποίΙοΏ, ΗΑ. 944: (α. 1527: 

ῬΒ. όἡ1: (αἱ. σός α. --- τῶν πραγµά- 

των: {9Ι068, 5ε6 ΟΠ 16. 34. 

16. ἔτι τοίνυν: ἴ]Ἡε τοίνυν οἱ 

«ἰχαηδιποη (5ες οἩ 16. 7 (Ώ)) 5 

Ἠετο 5ἰεησίπεπεά ὮΥ {Πε ποτε 
αρεοίΠο ἔτι; 5ο η 19Ο. 50, 32. 14. 
---παρέσχον: ΟΡ. 12. 20 κοσµίους ὃ 



ίο ΛΥΣΙΟΥ 

3 ο) λ 3 ων) 3 / .. 3 ἡ ὸ λ ἐμοῦ γὰρ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ οὔτε ἀπαχθεὶς οὖδεις φα- 
νῄήσεται, οὔτε τῶν ἐχθρῶν οὐδεὶς τετιµωρηµένος, οὔτε 

19τῶν φίλων εὖ πεπονθώς. 
8 Α 8 3 32) 

(καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἄξιον 

θαυμάζειν. εὖ μὲν γὰρ ποιεν ἐν ἐκείῳ τῷ χρόνῳ 
λεπὸν ἦν, ἐξαμαρτάνειν δὲ τῷ βουλομένῳ ῥάδιον.) τοοχαλεπὸν ἡν, ἐξαμαρτάνειν : μένω ῥᾷδιον. 

3 / 99 9 Ν ιά 3 .. / οὗ τοίνυν οὐδ εἷς τὸν κατάλογον ᾿Αθηναίων καταλέξας 

ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχοντας. --- ἆπα- 
χθείς: α ἰεοΏηῖσα] {ετπι. Τμ6 ἆπα- 

γωγή ν’α5, ἀπάεί τηε ἀΕπΠΙΟΟΓΑΟΥ, 
α 5ΙΙΩΤΙΑΙΥ Ρίοσες5 {ΟΥ {Πε αἴγεςδί 

αηΏά ρυπςηπιεηί οἱ οπε σασί ἵη 

α οτἰπι]πα] αοὶ οἱ ἴΏθ σ{0556Γ 5οτῖ. 

Ἡϊι Ῥεσαπιθ α οοπνοαηίεηί {οΓπ οί 

Ίαν απάει νΠΙοὮ {πα ΄ΓΗϊτίγ οοσ]ά 

οονετ {λεῖς αττοδίς απ εχεοιίΊοης; 

ορ. ἴπε ο.δε οἱ Ῥο]επιαίσμις, 12. 
25, αΏά ϱΡρ. ΟΠ εἰσαγγελιῶν 12. 48. 

16. τοῦτο µέν: νἰζ. οὐδένα τῶν 

Φίλων εὖ πεπονθέναι. ἨΠΙιε μέν 
υηιποαῖ α οοττε]αΊνε ἁδΙα]]γ 5ιας- 

σε5ί5ς 4η ΙΠεχΡρΓεδςεά οοπίταςδί (5εε 

ΟΏ 12. ϐ) Τε 5οιπθείῖηςες, α5 Πετο, 

Ῥεοοιιες α Ίπθίε ρατίοἰε οἱ επι- 
Ρηαδίς. ἜΤήο 5ρεακεί 5εες ἴλΏαί Ίῃ 

εαύίΏς ἴπαί Τε Ὠαά Πεἰρεά πο 
ΠΠεπά, Ἡδ ΠΙΑΥ πθεί ἴλπε τείοτῖ, 

6ἨΜετε γοι ἴπεη 5ο οοπίεπιρΗΡ]α 

ἃ οονατά ας ἴο ταίαςε ἴο Πεῖρ γοιΓ 

Π]επάς ἵπ 5ποΏ {τουρίοις πες» 

Με σιαϊάς ασαϊησί ἴλί ὮΥ {ο 
ῥατεηίπείϊσαἱ  κσἰαϊεπιθΏ{. --- τὸν 

κατάλογον: Ἡε Ἠεαί οἱ (πο “ δις 

ἀΓαννπ πρ απάετ ἴπε ΤΗΙτίγ; οπθ 
α5 ἴἩμε δι οἱ 39οο ἩΝΠο Ἡετε 

ΏΟΠΙΙΠΑΗΥ {ο αΏΊοΥ ρο]ῖσα] τ1σ]ίς 

(Χεῃ. Οε. 2. 3. 18), πε οἴπει 4 

ΡτοδοήρΏοἩ δέ ς«ΠούΏ {ο π5 οΩΙΥ 

Ὀύ πο κἰαἰειιεηῖς οἱ 1βοοταίες. 

ΤΠα 5ρθαΚκεί η ἴμε σἂδε αραἰηςί 

(α[Ππιασβας5, τοίοιτίησ {ο έλα πε 

οἱ ἴπο ΤΗϊτίγ, 5αὖς, «« ϱἳ τυ]ῇ ὂε 
720616 εἶεαγ ἴᾖαί 7 ασυε ὀγοιρᾖέ 

14ο” 10 οἸ1εε ον οὗ 10716Υ. 07’ 

Δεν) οὗ ὑΐψε; 110 εγατεα δε 147716 
οι {ᾖοδε τυο ᾖΠεία {ῥοῦήεαί 

246445, απ εἸγοίεᾶ 5 {η {λε 
ζήέ τω γοαμάεγ (18. 16). Τι 

Ἀποΐμετ Ῥιεα (21. 2) Ιδοοταίες 
Ἱηακος {Πο δ5ρεαΚκεί 5αΥ οἱ 5 

ΠΠεηά ΝΙοῖας, ἰλαῖ αἴτει ἴπε εδίαῦὈ- 

Πςηπιεηί οἱ {Πε ΤΗΙτίγ ᾖῥὲν εεες 
ὀγασεο ᾖΐς 411ε Ίο ἔᾖοσε τυζο 

Αεἰῶ ῥοὐῤήήεαί 21ρᾖές αι εΖΙ7οἶζεα 

2 1 {πε ἴί του Ιγ5αάΙΕγ 

(τὸν μετὰ Λυσάνδρου κατάλογον). 
ΤΠϊς ἶ5 ἀουρί]εςς {πε Ι5ί τοίειτεά 
το ἵηπ ΟΥ ῥρᾶδδαθε. ΊΛΩΥ 1 παδ 
σα]]εά {1θ 6 Γ,γςδαπάοί ςί” νο σα 

οΠΙΥ οοπ]εοίπτε; ἴξ νου]ά Ὀο παίι- 

τα] ἴιαί οὮ ἴωε ἀτανήηπς τρ οἵ 

5ηοἩ α Ιδί Τ,γςαπάεί Που]ά οαςε 

ἴΠε ΙΠ5δεΓΗΟΏ ΟΕ {Πε Πάπες οἱ 
ἴηοδε «ο Ἰαά πιοδί Ρρεταὶςίςη{]Υ 
Πε]ά οιί ασαἰηςδί τεσοποϊΙ]αίϊοᾳ 

πΙἩ ορατία. Τμε αχὶδίεηοε οἱ 

5ΗΟΓ ἃ δέ σανε ορροτ(ππΙγ {ΟΥ 
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Σο 7 / δὲ δί ’ 
οὐδένα φανήσομαι, οὐδὲ δίαιταν καταδιαιτησάµενος 

9 , 5 Ν ιο 3 ο ε / ' 9 

οὐδενός, οὐδὲ πλουσιώτερος εκ των υμετερων γεγονως 

συμφορών. 
3 Α ω) ω 

καίτου εἰ τοις τῶν γεγενηµένων κακών 
» 9 / » Χ λ ΔΝ Δ ε ’ 

του αἰτίοις ὀργίζεσθε, εἰκὸς καὶ τοὺς μηδὲν ἡμαρτηκότας 

17 βελτίους ὑφ ὑμῶν νοµίζεσθαι. λ λ , 9 9 
και µεν δή, ω ἄνδρες 

δικασταί, µεγίστην ἡγοῦμαι περὶ ἐμαυτοῦ τῇ δηµμοκρα- 
Α΄ ΄ ” 

τίᾳ πίστιν θεδωκέναι. 
φ λ , σον οὗ / 
οστις γαρ ΤΟΤΕ οὐδὲν ἐξήμαρτον 

οὕτω πολλῆς δεδοµένης ἐξουσίας, ἢ που νῦν σφόδρα 
18ο προθυµηθήσοµαι Χρηστὸς εἶναι, εὖ εἰδὼς ὅτι, ἐὰν 

ἀδικῶ, παραχρῆμα δώσω δίκην. ἀλλὰ γὰρ τοιαύτην 

διὰ τέλου νγώµμην έχω. ὥστε ἐν ὁλιγαργία μὲ  γνωμµην εχω, Ύαρχιᾳᾷ µεν μη 
9 ο Αα 5 , 2 , λ . 9 
ἐπιθυμεῖν τῶν ἀλλοτρίων, ἐν δηµοκρατίᾳ δὲ τὰ ὄντα 

τα προθύµως εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκειν. 

ςαἱς/γίῃπσ Ρτϊναίε οηπη]]6ς, α5 ἵς 
οἶεατ Ποπ {Πε ο.αδο οἱ Νίοίας. --- 
Αθηναίων: οοππεοί Υ{{ οὐδεένα. 

---«δίαιταν: α Ῥτονϊδίοιπ οἱ Ίἴμε 
Αἰπεπίαη 5Υδίεπ οδεηπί α Ιαΐ6ε 
οἶαδς οἳ ο.δες {ο οποία] ατοϊτα- 

ἴοΙἵ5: 58 ΑΡΡ. ὃ 20. Ιί ἶ5 ποῖ 

ΠΚεΙγ ἴΠαί οποίαἰ αγὈΠ{αίοΓ5 Ίνετε 
ἃ Ρατί οἳ τε φυ5ίειη Οἱ {με ΄ΓΗΙΤίγ, 

85 ἴλαο Ῥροραίας οουτί5 {πεπιδε]νες 

ηγετο αΏο]ςηῃαᾶ. Τ{ο ταίετεηοςῬ ἶ5 

ΡτοραΡ]γ{ορτιναίε ατρΙίταοη. ΤηΏε 
ουδίοπι οἱ {Πας 5εἰ(]]ης οαδες ουί οἱ 

οοΙί Ίνας αἱν/αγς οΟΠΙΠΙΟΗ. --- κατα- 

διαιτησάµενος: {7ο/72456 αὖ 141- 

/ασωογαδᾖε σε; ἵλα αοἲϊνε Υοι]ά 

δε πδεά οἱ τεπάειπς α νεγα]οῖ. 
17. πίστιν δεδωκέναι : ΟΡ. 12. 27 

οὗ γάρ . . . πίστι παρ αὐτοῦ 
ἐλάμβανον. Ῥετίεοί ἴεηδε Ῥεσαιςα 

ἴπς6 οπιρῃαςδίς ἵ5 απίθ ἃ5 πηπο]ι 

οἩ ἴπε {αοῖ {Ώαῖ {Πε ΊάΤγ οτυ Ζσνε 

ἴπε εν]άεποε αδ αροΏη 5 ασ1πρ 
ϱ7σε Ἱτ.---ΟΡ. οη ἀκηκόατε 12. 48. 
--ὅστις: Ίετα ργδίειτες {ο ὅς, Ὀε- 
οαᾳ56 {πο επρῃαςίὶς ἶ5δ οἵἩπ ἴπε 

οἰατασίειίςσίο Οἱ {πε Πι8Ώ (5εε οἩ 
οἵτινες 12. 49), ποῖ Πϊς Ιάεηα(γ. 

ΒΥ {πο ΡρείςσοπαΙ Ιπβεοῄοη οἱ ἴμε 

νετΡ ἴ]ιο (ατεε]ς οοπιρίπες {νο Ιάεας 
ἴΠαί αἴθ 6ΧΡΓΕΣΞΕά Ίε5ς θΙπιρ]Υ Ιη 

Έπος. ὮὈΥυ 7, α 7247 τυᾖο.---- ἡ που: 

ἴποςε ρατβο]ες, σἰνίησ επρ]ηας!ς {ο 

ΔΏ αροἀοςσὶς (45 ἵη 12. 98), αἴε 
οίίεη κἰτεησίπεπεά ας Ίετε ὮΥ 

σφόδρα, Οἵ ἂ5 ἵπ 12. 35 ὮΥ γε.--- 
ἀλλὰ γάρ: {ΟΥ {Πῖ5 πςε ἴω οοπο]Εά- 
Ίησ α ἀἱδοιςδίοη 568 ΟΠ 12. 49. 

--εἰς ὑμᾶς: 566 ΟΠ εἰς τὰς ναῦς 
1ο. 21 (0). 
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λ 3 λ / 

16 Ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ ἂν δικαίως 
ὑμᾶς μισεῖν τοὺς ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ μηδὲν πεπονθότας 

/ 3 3 / Α 3 Δ Α 3 κακόν, ἐζὸν ὀργίζεσθαι τοῖς εἷς τὸ πλῆθος ἐξημαρτη- 
κά 9 λ Ν Ἆ / 3 ν) .. 3 Ν 

κόσιν, οὐδὲ τοὺς μὴ φυγόντας ἐχθροὺς νοµίζειν, ἀλλὰ 
Ἆ 6 ω) 3 / 9 ΔΝ Ἆ ά λ τοὺς ὑμᾶς ἐκβαλόντας, οὐδὲ τοὺς προθυµουµένους τὰ 

ς α ο 9 λ ΔΝ Δ κά 3 { 
το ἑαυτῶν σῶσαι, ἀλλὰ τοὺς τὰ τῶν ἄλλων ἀφηρημένους, 

οὐδὲ οἳ τῆς σφετέρας αὐτῶν σωτηρίας ἕνεκα ἔμειναν 
3 ων 5) 3 2 ο ς ΄ 9 ώ 

ἐν τῷ ἄστει, ἀλλ οἵτινες ἑτέρους ἀπολέσαι βουλόμενοι 
ρα 3 ο Φ 

µετέσχον τῶν πραγμάτων. εἰ δὲ οἴεσθε χρῆναι, οὓς 
9 / 9 ο ε Αα 3 / 5 Ν 
ἐκεῖνοι παρέλιπον ἀδικοῦντες, ὑμεῖς ἀπολέσαι, οὐδεὶς 

Αν ω) 6 / 

τη τῶν πολιτῶν ὑπολειφθήσεται. 
α 3 . ν΄. 5 - α ν ) 9 ὙΣκοπειν δὲ χρὴ καὶ ἐκ τῶνδε, ὢ ἄνδρες δικασταἰ. 

9 ων) / 

πάντες γὰρ ἐπίστασθε ὅτι ἐν τῇ προτέρᾳ δημοκρατίᾳ 
τῶν τὰ τῆς πόλεως πραττόντων πολλοὶ μὲν τὰ δηµόσια 
» » 5 3 Ἆ ω) ς ό 3 / ς ἔκλεπτον, ἔνιοι ὃ ἐπὶ τοῖς ὑμετέροις ἐδωροδόκουν, οἱ 

18. Ἐοτ ἴμα τερεαίεἁ δα οί 

αηθϊΏεσίς Ίπ {λὶς 5εοίοη 5εο ΑΡΡ. 

δ 67. 1.---ἄν: ορ. δ 6, αηΏά 5εε οἳ 

12. 1. ---ἐν τῷ ἄστει : {ΟΙ ἴῑι6 αγίοἷε 

5ε6 ΟΠ 12. 16. ---οἵτινε: Ορ. ΟἨΠ 

ὅστις ἃ 17. Ἠετε ἴμα οαταςίες- 

Ἰφο οἳ ἴΏε ΊπεηΠ ἃξ α οἶαςδς ἶ5 

νε επιριαίίς {ποισμί: ορ. οἵ οί 
ἴπε ρτεσεάΙηρ οἶαίςε. --- µετέσχον : 
ἴεῃδε, 5ε6 ΟΠ µετέσχον 16. 3.--- 

ὑμεῖς: αξς]πι]]αϊεᾶ Ἱπ ϱ.δε ἴο {λα 

ευ ]εοί οἱ {πε Ιεαάϊηςσ νετΏ. 
19. ἔκλεπτον: ἴηΏε 5ίεαἹπο ος 

ἴπο ρο[Ποίαης γία5 ἂ5 ΟΟΙΠΙΠΠΟΓ α 

ἴΏειης ἵπ αποϊεηί, 5 1η ΠΙΟΚΕΓΗ, 

πες, Αἰπεπίαη ΡοἱΠρίαης 5ε6Ιη 

{ο Ἠανε Ῥεειπ ποίοΠοΙδΙΥ ορεΏ ἴο 
Πε «παίςε, 1 ε ΠΙαΥ ἰταςί (Π118ο- 

Ρ)ας)ς Ίο]ε ΙΠ γεπ]ηἶπσ Χεπορποῦ 
οἱ {πο αὈ] Πας οἱ Πῖ5 οοΙΠίΓΥΠΙΕΗ : 

κἀγὼ ὑμᾶς τοὺς ᾿Αθήναίους ἀκούω 
δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δηµόσια, 
καὶ µάλα ὄντος δεινοῦ τοῦ κινδύνου 
τῷ κλέπτοντι, καὶ τοὺς κρατίστους 
µέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἳ κρά- 
τιστοι ἄρχειν ἀξιοῦνται, Χεη. 4140. 
4. 6. 16. ---ἐπὶ τοῖς ὑμετέροις: 

αραῖηοί Ύγο Είεγεος.  ΎΝίΙοτε 

ο]εατ]γ φἰαιεά Ίηπ ὮΙη. 2. 26 δῶρα 
δεχόµενον ἐπὶ τοῖς τῆς πατρίδος 
συµφέρουσιν ζαφζρ ὄγ1δες αραέσέ 
ἔε 1ήεγεδίς οὗ ᾖὲς εοιίΥΥ. ἐπί 
πηὮ ἅαί. 1 Ποδή]ε 5εη5ε 15 ηοῖ 
ΟΟΠΙΠΙΟΏ ({5ες οὮ 327. 10, Οπῖ. 

Νοίθ) ; 1 ἶς οβετεςί α5αά οἱ Ὀτιρ- 
6, Ῥαΐ οςσαδίοπαΙ1γ ἵΏ οἴΏει «οη- 
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Ν ῳ) ΔΝ / 9 ιά ἃ τοοδὲ συκοφαντοῦντες τοὺς συµµάχους ἀφίστασαν. καὶ 
2 κά 

εἰ μὲν οἵ τριάκοντα τούτους µόνους ἐτιμωροῦντο, ἄνδρας 
5 Ν Ν ς ων) ο 5 Ν ε ω) ω) ιά ϱ 6 Ν 

ἀγαθοὺς καὶ ὑμεῖς ἂν αὐτοὺς ἡγεῖσθε' νῦν δέ, ὅτε ὑπὲρ 

τῶν ἐκείνοις ἡμαρτημένων τὸ πλήθος κακῶς ποιεῖν 

ἠξίουν, ἠγανακτεῖτε, ἡγούμενοι δεινὸν εἶναι τὰ τῶν 
2 , 3 / . ΝΔ ’ . 4 τος ὀλίγων ἀδικήματα πάσῃ τῇ πόλει κοινὰ γίγνεσθαι, 

5) Ὡ)] Αα 

ο οὐ τοίνυν ἄξιον χρῆσθαι τούτοις, οἷς ἐκείνους ἑωρᾶτε 
3 /  θὲ ἁ / τὸ λ / ἐζξαμαρτάνοντας, οὐδὲ ἃ πάσχοντες ἄθικα ἐνομίζετε 

/ ϱ ς ” ων ΄ ε ῳ 3 ΔΝ 

πάσχειν, ὅταν ἑτέρους ποιῆτε, δίκαια ἡγεῖσθαι, ἀλλὰ 
ὁ ο 

τὴν αὐτὴν κατελθὀντες περὶ ἡμῶν γνώµην έχετε, ἤνπερ 
ω Αα 5 λ Ν 

16ο φεύγοντες περὶ ὑμῶν αὐτῶν εἴχετε' ἐκ τούτων γὰρ καὶ 
ΔΝ 9 

ὁμόνοιαν πλείστην ποιήσετε, καὶ Ἡ πόλις έσται µε 
γίστη, καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἀνιαρότατα ψηφιεῖσθε. 

ηδοίίοης {οπι Ἠοπιοί ἄονηπ. ΟΡ. 

Τ]αο. 1. 192 τὴν γενοµένην ἐπὶ τῷ 
Μήδῳ ξυμμαχίαν {2ε αὐζαπες {ᾖαί 

αα ὄεεῃ 11αε αρωζηοέ {ᾖε Ἰ7εῶς. 

--ἀφίστασαν: Ο0Π6 οἱ {πα οἰίθεί 

οαάδες οἱ {πε Ῥτεαξκ τρ οἱ ἴπε 

ΑἰΠοεπί8η ΕΠΙΡΊΕ γα5 ἴπο τααι]τθ- 

Ὠιθηί {παί α Ίατσε οἶαςς οἱ οαδοας 

αἲ Ίαν απἰδίης Ίπ ἴΏο αΏιεά οἰε]ες 

Ῥε ἰπεά αἲ ΑίπΠεης Ὦυ Αἰπεπίαη 

οοµτί. Τῆε Ίος οἱ πι, {πα 

εχρεηςε οἱ ΊΤανεΙ, απά {πε πποεί- 

ἴαΙΠίγ ο ]αςήοε Ῥείοτε α {οτεῖση 

1αΤγ νείο 5ο στεαῖ ἴλαί ἴπμε 576ο- 
Ῥμαπί {οαπά α τίοἩ Πε]ά Ἠετε. Α 

Ἠγεα]{Ών {οτεῖσπειγ σου] αΠοτά ἴο 
Ρραγ ΙΠετα]]γ {ο Ῥὰάγ οἳ α {λγεαί- 

επεά ρτοξδεοιΏΠοι. ὉὈπάςιτ Ώοπεςί 

αἀπη]ηϊςίταίίοη {λα βγςίεπι ποι]ά 

Ώανε Όθεη Ῥιτάεπδοιπε {ο Ίἴἶε 
αἰςς; ιπάετ ἴπε αοϊααὶ αΏαςδες 1έ 

ΗΥΦΙΑ5Ε ---- 1δ 

Ῥεσαπιε Ιη{ο]εταβ]ς. ---- ἄνδρας ἆγα- 
θούς: {Πί5 Ίνας {μα σα5ε αἲ Πυςδί; 5ε6 

ΟΠ 12. 6.--- ὑπέρ: {οἵ06, 566 ΟΠ ὃ 6. 

--«κοινά: νἱ7. ἃ οΟΠΙΠΙΟΏ «Παἵᾳε. 

2ο. οἷς: ΠΘΙΙί6Ι, οΏ]. οἱ ἐξαμαρ- 
τάνοντας, Ῥαΐϊ αβθ]παϊ]αίεᾶά ἵπ ο.δθ 

{ο 1ΐ5 απίεο. τούτοις. --- οὐδὲ ἆ πάσ- 

χοντες κτλ.: 07 ἐγεαίζεέ τυῤ{ζή, 

τυᾖε γοί, 7εεεῖυεῶ 144, γοῖε εο1ς2- 

ἐγεῶ {ο ὂε 1/11/1156 {γεῶί7Με1. ἅἄδικα 
ἶς οΏ]. οἳ πάσχειγ. --- κατελθόντες: 
{0168, 568 ΟΠ 16. 4. ΌὉΡρ. κατιέναι 
δ 22.---ἔχετε: Ιη ῥρᾶδδίηπς ἴο ἴπε 

Ροδινε Ἠα]Γ οἱ ἴπε 5εηίεησθ, 

Τγβίας 515 Ποπ ἴμε πα]]ά ἄξιον 
οοηςίταοίοη {ο ἴΏο εα[πεςί Ίπῃι- 

ρειανα. Οη ἴπε τηείοτσίσα] {οΓΠῃ, 

ἔχετε, εἴχετε, 5εο ΑΡΡ. ὃ 57. 6. --- 
ἤνπερ: 588 ΟΏ οἵτινες 12. 4ο. --- 
ἐχθροῖς: {πε επεπιῖος οἱ {πε ἆε- 

ΠΠΟΟΓΑΟΥ, 5Ο0ΙΠΕ Οἱ ΠΟΠ 6ΓΕ ΠΟΥΝ 
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Ἐνθυμηθῆναι δὲ χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ τῶν 
λΝ 9 Α ω 

ἐπὶ τῶν τριάκοντα γεγενηµένων, ἵνα τὰ τῶν ἐχθρῶν 
ε , 3 ω) Αα 

τό ἁμαρτήματα ἄμεινον ὑμᾶς ποιήση περὶ τῶν ὑμετέρων 

αὐτῶν βουλεύσασθαι. 
ϱ Ν κ 3 Δ 9 

ὅτε μὲν γαρ ἀκούοιτε τους ἐν 
κά λ 9 ἃ , » Δ 3 / 3) 

αστεἰ την αυτην γνωμµην εχειν, µικρας ἐλπίδας ειχετε 

τῆς καθόδου, ἡγούμενοι τὴν ἡμετέραν ὁμόνοιαν µέ- 
90γισΤον κακὸν εἶναι τῇ ὑμετέρα Φυγῃ: ἐπειδὴ δὲ πυν- 

θᾳοισθ ) : Ἶ ΐ ὺς τζο θς{Υοισθε τοὺς μὲν τρισχιλίου στασιάζοντας, τους 
ζλλ ; δὲ , ᾿ [ον κ] / 

α ους ε πολίτας εκ του αστέως εκκεκηρυγµενου». 

Ν Δ ιό 9 

τοὺς δὲ τριάκοντα μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας, 
/ δὲ ο. ᾿ ε 3 ε Α / αλ νε -ν 

πλείους ε οντας τους νπερ υμων δεδιότας ι/ τους υμιν 

λ ο 5 ὸ Δ ὃ ων ΔΝ 

πο εμουντας» τοτ ἨἸ γ) και κατιεναι προσε οκατε καν 

τζο παρὰ τῶν ἐχθρῶν λήψεσθαι δίκην. ταὐτὰ γὰρ τοῖς 
Αρ 9 9 ο ω) 

θεοῖς ηὐχεσθε, ἅπερ ἐκείνους ἑωρᾶτε ποιοῦντας, ηγού- 
λ Ἆ ω) / ΄ Ν ων 

µενοι διὰ τὴν τῶν τριάκοντα πονηρίαν πολὺ μᾶλλον 

σωθήσεσθαι ἢ διὰ τὴν τῶν φευγόντων δύναμιν κατιέ- 

ἵῃ οεχῖ]ε, οίΏετς Ῥτοϊεείεά ὮΥ {πα 

ΔΙΩΠΕΡΙΣ. 

οἱ. ἐπί: {0ἵ08, 5ε86 ΟΏ 12. Ι7. 

-- ὅτε ἀκούοιτε, ἐπειδὴ πυνθάνοισθε 

(5 22): Ιπ ΡοῖἩ Ἰηδίαποες ἴΏε τεῖ- 

εΓ6ηος 15 {ο {ια τεροαίεά ΓΙΠΙΟΥ5 

ἴπαί οαπς ποπ ἴπα οἳγ. ἨΑ. 
οΙ4 Ἑ (2): (α. 14311. 2: Ἑ. 625: 

(1. 61ό ο: αΜΤ. σ512.-- φυγῃ: 

Ῥεςί {ακεη ἴπ {πε (τατε) οο]εοίῖνε 
58η56 -- Ύ07έ, {ᾖε ἐηΙζ65. ο Χεῃ. 

Σε]. 5. 2. 9 κατάγειν ἐβούλοντο 
τὴν φυγήν. Ορ. τὴν ἀρχήν Ξ- {δε 
ααζήοίγα{ζο 1Υ5. 12. 6. ΈΤΟΙ 

ἴπε αισυπηεηῖ, ορ. ἴπε Ῥίθα οἱ 

ΤἩδταπιεηπες {ο {ἴΏ6 54Ίπε εΠεοί, 

Χεη. {7ε{/. 2. 3. 4. 

22. τρισχιλίους: 56 ΟΠ ὃ 16. 

---στασιάζοντας: ἴ]α εχεουίῖοηΏ ος 

ΤΠηείαπῃεΏες παϊκεά ἴΊπε Ῥερ]πηῖης 

οἳ ορεΏ ἀῑνίδίοη, ΥπΙοΙ οιπη]ηαίεά 

Ἀΐἴτετ {Ώε Ραΐΐ1ε αἲ ΜάπγοΏῖα ἵπ {πε 
ἀεροδίίοη οἱ {πο ΓΠϊτίγ απἆ {πε 

αρροϊπίπιεπί οἱ ἴπε Τεα:; 5δεε 

(6πτοῃ. ΑΡΡ. --- τοὺς ἄλλους δέ: {Ώε 

ἀἱδρίαοεπιεπί οἱ δέ ἴηἩτονς 6Πῃ- 
ρ]αςδί5ς αροπ ἄλλους. Όεε οηΏ 16. 7. 

----ἐκκεκηρυγμένους: ΟΡ. 12. 05. --- 

μὴ ἔχοντας: µή ΒῬεσβήδε έχοντας 
ἀερεπάς οὗ α νειρ ἵηπ Ρτοίαδίδ; 

566 ΟΏ μήτε 12. 6δ (Β). ---τότ' ἤδη: 
5εε ΟΠ 12. 66. --ἅπερ: Ορ. ήνπερ 
6 2ο αηπἆ 5ε6 ΟΩΠ οἵτινες 12. 490.--- 

κατιέναι (αΐΐἱεΓ δύναμιν) : ποῖε ἴλαί 
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χρὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τοῖς πρότερον 

τθογεγενηµένοις παραδείγµασι χρωµένους βουλεύεσθαι 
περὶ τῶν µελλόντων ἔσεσθαι, καὶ τούτους ἡγεῖσθαι 
δηµοτικωτάτους, οἵτινες ὁμονοεῖν ὑμᾶς βουλόμενοι τοῖς 
ὄρκοις καὶ ταῖς συνθήκαις ἐμμένουσι, νοµίζοντες καὶ 

τῆς πόλεως ταύτην ἱκανωτάτην εἶναι σωτηρίαν καὶ 

τεκτῶν ἐχθρῶν µεγίστην τιµωρίαν' οὐδὲν γὰρ ἂν εἴη 
αὐτοῖς τούτων χαλεπώτερον, ἢ πυνθάνεσθαι μὲν ἡμᾶς 
µετέχοντας τῶν πραγμάτων, αἰσθάνεσθαι δὲ οὕτως 
διακειµένους τοὺς πολίτας ὥσπερ μηδενὸς ἐγκλήματος 

4 πρὸς ἀλλήλους γεγενηµένου. χρὴ δὲ εἰδέναι, ὢ ἄνδρες 
, ϱ ε η, ων) 5 ε 

του δικασταί, ὅτι οἳ φεύγοντε τῶν ἄλλων πολιτῶν ὡς 
πλείστους καὶ διαβεβλῆσθαι καὶ ἠτιμῶσθαι βούλονται, 
9 , Α εδ ε - 5 , ε ” ν 
ἐλπίζοντες τοὺς ὑφ ὑμῶν ἀδικουμένους ἑαυτοῖς ἔσεσθαι 

ἴἩε ῥρτθοδεπί {οἵπι ἶς οοδτάϊπαία 
π(Ἡ ἴλὮα Πί. σωθήσεσθαι, ἨΑ. 

62δ α: {(. 1257: ὮἙῬ. ϱ2 Ν.; 

(1. 495 Ῥ. ἜΤηπε νετρ ἵ5 πππθοες- 

Φ4ΙΥ είθ, {ΟΥ ἴπ6 διά Ρίταςες 
πιὶσΏί Ῥοίμ Ὀε αἰίασμεά ἴο σωθή- 
σεσθαι; Ὀαί 1γδίας 5 {οπά οἱ 
Ραϊαποεά οοἷα επάϊπρ ΨψΙ{ ψοτάς 
Ίῃ φἰπη]]αί οοηδίτασΠοὮ (5εε ΑΡΡ. 

57. 3). 
23. οἵτινε: 3568 ΟΠ 12. 40Ο.--- 

ταύτην: ΦεηΏᾷ6τ, 5εε ΟΠ ταύτην 
12. 37.--- σωτηρίαν . . . τιµωρίαν : 

{οί {πε παρονοµασία 5εε ΑΡΡ. 
6 586. 5.--ἤ: ἴἶπε Ιάεα οοπιραγεά 

ουδ απΏοϊραίεᾶ, νίποιί εβαεοί προηπ 

{5 οοηδίταςοίίοΏ, Ὦὗ {πε ΟΟΠΠΡΑΙΔ- 

νο σεη. τούτων. ΤΗϊ5 οοηδίτις- 
«οη ἶ5 {οαπά οπι ΗΟΠΙΕΓ ἄοἵῃ. 

---ἡμᾶς: {0{Π16Γ πιεπηρεσς ΟΓ ἴλα 

Τητεε ΤΠοιδαπά. --- οὕτως διακει- 

µένους κτλ.: γης αἲ α Ιαΐεί ἆαίε 

Ι6οουΓγαίθς 5αΥ5 (18. 46). ἐπειδὴ δὲ 
τὰς πίστεις ἀλλήλοις ἔδομεν εἰς 
ταὐτὸν συνελθόντες, οὕτω καλῶς 

καὶ κοινῶς πολιτευόµεθα, ὥσπερ οὗ- 
δεμιᾶς ἡμῖν συμφορᾶς γεγενηµένης. 
Νοίο ἴῑαί Ι5οοΓαίες δες οὐδεμιᾶς, 
{πο τερυ]αΓ περαίῖνε αΠΕΓ ὥσπερ 
(6εε οἩ ἀλλ οὐ 12. 64), νυλὶ]ε 
]μδῖας ας μηδενός. ΤΠε µη- 
1 ἅπε {ο ἴποε σονειτηϊπσ ν6ιβ 
(ΙΠΠΠ.).--- πρός: 586 ΟΏ 32. 19 

Οµπε. Νοΐς. 

24. οἳἵ Φεύγοντες: 566 ΟΠ τοῖς 

ἐχθροῖς ὃ 2ο: ορ. ἐχθρῶν ὃ 21.--- 

ἠτιμῶσθαι: η ἰθεμηῖσαί 5εη56, 566 

οη 12. 21. --- ἀδικουμένους: ἴ6ᾳῃ56, 
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΄ ἡ λ / 3 ων , 9 Ἂ 

συμμάχους, τοὺς δὲ συκοφάντας εὐδοκιμεῖν δέξαιντ' ἂν 
2 ε ω Ν ῤ ο 3 ων / Ἆ λ παρ ὑμῖν καὶ µέγα δύνασθαι ἐν τῇ πόλει' τὴν γὰρ 

΄ 6 ω) ω) 

το τούτων πονηρίαν ἑαυτῶν ἡγοῦνται σωτηρίαν. 
ο) Ν ο λ Αα Ν Ν / 
Αξιον δὲ μνησθῆναι καὶ τῶν μετὰ τοὺς. τετρακοσίους 

πραγμάτων: εὖ γὰρ εἴσεσθε ὅτι, ἃ μὲν ὁὗτοι συµβου- 
λεύουσιν, οὐδεπώποτε ὑμῖν ἐλυσιτέλησεν, ἃ ὃ᾽ ἐγὼ 

ων 3 .ά 9» ω ό ΄ 

παραινῶ, ἁἀμφοτέραις ἀεὶ ταις πολιτείαις συμφέρει. 

οοοἶστε γὰρ ᾿Ἐπιγένην καὶ Δημοφάνην καὶ Κλεισθένην 

ἰδία μὲν καρπωσαµένους τὰς τῆς πόλεως συμφοράς α μὲν καρπωσαμ ῆ μφοράς, 
/ . 9 ) ο » / 

26 δηµοσίᾳ οὲ οντας μεγιστων κακων αιτιους. 
» / λ 
ενιων μεν 

γὰρ ἔπεισαν ὑμᾶς ἀκρίτων θάνατον καταψηφίσασθαι, 

πολλῶν δὲ ἀθίκως δημεῦσαι τὰς οὐσίας, τοὺς ὃ᾽ ἐξελά- 

«66 ΟΠ ἀδικῶ 12. 14. --- δέξαιντ᾽ ἄν : 
τροιίά ΦΔ7ΕΙΕΥ, α ΠιεβΠΙης ἨΏΙ6Ὦ 
οοπιες ΠΟΠ ἃ 5Πογίεη]ηπς οἱ ἴ]πε 

Ρηταᾶδε μᾶλλον δέχεσθαι ἤ. Ορ. 
6 32 δέξαιντ᾽ ἄν . . . μᾶλλον ἤ.--- 

ΟΡ. ΟΠ τούτου 12. δΙ.--- 

πονηρίαν, σωτηρίαν: {ΟΙ ἴπε πα- 

ρονοµασία 5εε ΑΡΡ. 58. 5. 

25. μετὰ τοὺς τετρακοσίους: {]ε 

{11 οἱ ἴπε Έοις Ἠυπάτοά γας 

{ο]οιαεά Ὦυ α Ὀπιεί οοιωρτοϊηΙδε 

απηηὶςίταΏοη απάεγ ΤΏθίαίηθεΏες 

απά {πα πιοάεταίες (5εε (πτοι. 
ΑΡΡ. 411/1ο), Ραΐ {Πἱ5 σανε αγ 

{ο ΠΗ1 ἀεπιοσΓαογ, απάετ γΠὶο]ι α 
νιο]εηί τεαςίΊοη δεί ἵπ αραϊηςί αἲ] 

πο Παά Ἰαά α 5Ώατε ἵπ {πα ο|]- 

σατο]Ώ]σα] πιονεπιεπ{. Τί πεηί 5ο 

{αΥ {ωαί ἴῃπο ΠΊΘΏ πο Ἠαά τειπαϊπθᾶ 

1Ώ ο οἳ{γ απ 5εγνες ἵπ {πο ἔογςες 

υπάετ {πε Έοι Ἠαπάτεά Ίψετε ραί 

μηάεΓ α {οΥτῃ οἳ ἀτιμία ΥΠΙΟὮ εχ- 

τούτων : 

οἰαάεά {επι {τοι ἴο Θεπαΐς απά 
{ΟΙ {πε Ρρήνί]εσα οἱ δρεαΚκίης 1η 

ἴπε Ἑοσ]εδία (Απάοο. 1. 75).--- 
ἆ μὲν οὗτοι συµβουλεύουσιν: ΕΟΙΠΙ 

ἴπεςα Ιοτάς, απἀά ὥστε οὐκ ἄξιον 

κτλ. δ 27, 1 ἶ5 ρτοβαβ]α ἴπαί Ερὶ- 

Φεη6ς, ΏΕεΠπΙΟΡΗΒΏΕς, απά ΟΗ5ίΠε- 

Ώςς ΨΕΤΕ {πε οοπηρ]αἰπαηίς (οὗτοι) 
Ίη Ὠίς δε. Ἐρίδεπες Ίας5 ἴ]ε 
Π]ΟΥεί ος ἴπε τοδοἰα{]οΏ (49ο Ε.Ο.) 

Ὁν π/ΠΙοῇ {πο πο οἩπ ἴπο Ἐτεσῃ- 

ἴπεαπι ας τεδαπεά (6.7.4. 1. 

322), ἃ ΙηΕᾶΞΙΤΟΘ ρετῃαΡρς ἀεδίσπεςα 

{ο σἶνε τε]ῖεί {ο {Πε απεπρ]ογεά. 

ο6εε (ΟΤΙ. Νοίΐς.---ἀε: Ῥροβδίΐοη, 
56ε οη ἡμῖν 12. 33.--- καρπωσαμέ- 

νους: {ΟΙ {Πε πείαρΏοτ 5εε Ιηίτοςά. 

Ρ. 256, Ν. δ.--- ὄντας: {ΟΙ ἴΠε ΙΠΏΡΗ, 

(ποίε 15 οεοῦγάΙπα!ίίοη ὙΥηίΏ καρπω- 
σαμένους) 886 ΟΏ ἀνιωμένους 12. 32. 

26. ἀκρίτων: ϱρ. ΟἨ 12. 17.--- 

δημεῦσαι: «οηΏῇβδοαίϊοη οἱ Ρτίορ- 



- 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΧΧΝΥ ο2ς-27 ο)ῇ 

8 3 ων ω) ο) ον Ὡ 

οοσαι καν ατιμωσαν Των πολιτὼν τοιουτοι γὰρ σαν 

ο λ Δ ε / 9 ΄ / 

ὠὡστε τους µεν ημαρτηκότας ἀργύριον λαμβάνοντες 
5 , Ν Ν 8 3ὸ , 3 « Αα 9 , 

ἀφιέναι, τοὺς δὲ μηδὲν ὦηοικηκοτας εἰς Όμας εισιοντες 

ἀπολλύναι. 

5 ΔΝ ο᾽ 3 ΄ λ , 3 ΄ 

2Ἱ στΊησαγν» αυτου εκ πενητων πλουσιοι ΕεγενΟνΤτο. 

Ἆ ς 

καὶ οὐ πρότερον ἐπαύσαντο, έως τὴν μὲν 
, Ν λ 

κο πόλιν εἰς στάσεις καὶ τὰς µεγίστας συμφορὰς κατέ- 

Ὁμείς 
λ ᾳ / φ . λ , , 

δὲ ουτως διετέθητε ωστε τού» µεν φεύγοντας κατεδέ- 

λ 2 9 / 3 / 3 ΄ ω 3 

ἔασῦθε, τους ὃ ατιμονς επιτιµους εποι]σατε, τοις ὃ 

3 Ν ς / ϱ 2 ω Ν ἄλλοις περὶ ὁμονοίας ὀρκους ὤμνυτε" τελευτῶντες δὲ 

εγίγ αξ α ριπϊσππιεπί {οΓ Ρρο]{- 
σα] οΏεηςδες (ορ. οἳ 10. ϐ) γαά 

οοἵηἙ ἄονη [οΙη θαΓΙγ Έτηςς. Τ[ε 

ουδίοπῃ οὔετεά {ο {πε ἀεπαροφαος 
απά «φγεορηαπίς᾽ α τεαάγ Πεὶά 
{ΟΥ Ρρεί5οµαἰ επτ]ομπεπί {Πτοισῇῃ 

Ῥιασηια]], απά {ΟΓ 5εοιΠης Ῥορι- 
Ιατίίγ ΡΥ Ρποίπο {Πο ρτοροτίγ οἱ 
τίοἩ ΠΠΘΏ ΙΠίο {πα {ΓΘ6αδΙΣΥ. --- ἆτι- 

μῶσαι: 5εε 0η ἠτιμῶσθαι ὃ 24.--- 

τῶν πολιτῶν: ἴιο ροδίου σἶνες 

ιο στεα{εςσί επιρηαδίς Ῥο5δ]δ]ο. --- 

ὥστε ἀφιέναι: ἴπο οπιρῃαδίς 15 ποί 

5ο ΙΩΠΟΣ οἩἳ Ὑλαῖ ἴ1εγ ἁἷά α5 οἩη 

ἴπε οΠατασίαί τενεα]εά Ὦγ Π. ἨΑ. 

927: {α. 145ο: Ἑ. 505: (1. 639: 
ορ. ἴΏε ορεπίης 5επίεηοε οἱ ὃ 27. 
---οὐ πρότερον ἕως: 566 ΟΠ 12. ΤΙ. 

--- στάσεις: ἴ]ε ἀῑνὶδίοις ἴἶιαί οὐ]- 

πηϊπαίθά ἵπ {πε τενο]αίοη οἱ ἴῃε 

ΤΗΙτίΥ. 
27. τοὺς μὲν Φεύγοντας κτλ.: 

ὧνς Ἱδαγω οπι Απάοσϊάες (1. 73, 

76) ἴαιί αἴτετ Αεροδροϊαπι] απαά 
ἴπε Ρερ]ηπίηπςσ οἳ {πε 5ἶεσε ὮΥ {πε 

Ιαοεάαειιοπ]αΠς, ἴιε Αἰπεηῖαης 

ἴοοκ “ϱρεοίαΙ αοῖοη {οί ἴπα τεσοη- 

οἰ[μαίίοὮη οἱ {αοΐΐοἩ5. ΤΠεγ νοίεᾶ 

ο τεδίοτε οἶνίο τ]σ]ηΐς {ο ἴΏοςδο πο 

Ἠετε υπάεί ἀτιμία (τοὺς ἀτίμους 
ἐπιτίμους ποιῆσαι), αΏὰ ἴο οσἶνα 

ππίααἰ Ριεάσες οἱ αθτεεπιεΏηί Ῥε- 

Ώπεεη {αοίοης (πίστιν ἀλλήλοις 
περὶ ὁμονοίας δοῦναι ἐν ἀκροπόλει). 
Ῥυιΐ Πο 5αὖ5 (1. 5ο) ἴλαί {πε εχ]]ες 

Ὢετο ποί αἲ ἰλῖς πια τεσα]]εά. 

Τηο τείατΏη οἱ (πε οχί]]ος (ἴἼοςα 

Ραηϊςμεςά α[ίετ {πε {α11 οἳ {νε Εοις 

ΠΗαπάτεςᾶ) Ροίμ Απάοοϊάες (1. 89) 

απά Ἀεπορποπ (276. 2. 2. 23) 

Ρίαςε αΏἴεί {πα διπτεπάετ. 1Τγ5ία5 

ἀῑδίογίς Ίο {αοῖς {οἵ {Πε δαϊκα οἱ 

Ἡς αἴσιπηεηί, τερτεδεηήης ἴπε 
τοσα]! οἳ ἴε οἡρατοβίσαί| εχῖ]ες, 

Ὁπ]ο] Ίνας τθα]1γ {οτοεά αροῃπ {ια 

οί Υ 2ρατία, ἂ5 α νο]αηπίατγ αεί 

οοπηθείεά υ{Ὦ ἴμα τεοοποΙΠα{Ιοη 

οἱ ρατίες Ῥείοτα {πε 5υττεπάε{. ---- 

τελευτῶντες: {0ἵ08, ΗΑ. 968 α: {α. 

1564: Ἑ. 653 Ν. 2: (αἱ. 593 8. 
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ν. Ἆ λ 3 ω ὃ ’ ϕ Α | 3 - 

ηοιον αν τους εν Τη ὀημοκρατιᾳ συκοφαντονντας ετι 
/ η λ λ .α ἕ 3 ο ολ / 

21δμωρησασ ε η τους αρ ανγτας εν τη ο υγαρχιφᾳ. 
. 

και 

ο πά δν , αν λ 9 / εἰκότως, ὦ ἄνδρες δικασταί' πᾶσι γὰρ ἤδη Φφανερόν 
3 ο λ Ν Δ ϱ) ΄ ό 3 / ἐστιν ὅτι διὰ τοὺς μὲν ἀδίκως πολιτευοµένους ἐν τῇ 
3 , ὃ . , 9 ὃ Δ δὲ Ν 3 α 
ὀλιγαρχία μοκρατια γυγνεται» ια ε τους εν ΤΊ 

ά Αα 3 ά Ν ιά δηµοκρατίᾳ συκοφαντοῦντας ὀλιγαρχία δὶς κατέστη. 

ου ὥστε οὐκ ἄξιον τούτοις πολλάκις χρῆσθαι συμβούλοις, 

οἷς οὐδὲ ἅπαξ ἐλυσιτέλησε πειθοµένοις. 
/ λ λ νά Ἆ ω) 3 ω) « ΄ 

Σκέψασθαι δὲ χρὴ ὅτι καὶ τῶν ἐκ Πειραιώς οἱ µεγί- 

--- ἅδιον: 5ες ἴπε ἰεδίπιοπγ οἱ 

Ατβίοίίε, ααοίεά οὗ 12. 5. --- ἂν 

ἐτιμωρήσασθε: 566 ΟΠ ἂν ἠξίωσε 

ΤΟ. 13. --τῇ ὀλιγαρχίᾳ : {πε ΕοΓ 

Ηυπάτεά. ---- διὰ τούς κτλ.: 566 ΟἨΏ 

διὰ πλήθους 12.87. Τ{1ε ἀεΙΙΟΟΓΟΥ 
ἶ6 Ώαΐπο οξίαΡ]ςσῃεςά {7 ε015έΦ11Ε16ὲ 

οὗ ἴμε αοίίοη οἱ ἴπε γ]οκεά Γ]εις 

οἱ {πε οἱἱφατού, Ὀαΐ ΏΥ πο ΠεδΏ6 
Ῥγ λεῖτ ἆθςίτε. --- δημοκρατία γί- 

γνεται: ἴπε 5ρεαΚκετ ἆοες ποί «οἩ- 

οἵάες ἴἩε ποικ ας γαοί οοπρ]είεά. 

--- τούτοις: {πε οοπιρ]αϊπαπίς απά 

ἴπο π]Ώοὶα οἷαδς οἱ ππεΏ, ρτεδεπί 

αηΏά Ρρασί, ΠΙΟ {Πεγ τερτεςεηί: 

ορ. οἩη Ὦ 25.-- πειθοµένοις: ΙΏ 

αστεεπιεπί νὰ ὑμῖν απἀςτςδίοοά, 
απά σονετηἰης οἷς. 

28. οἱ ἔχοντες . 

σαντο: ᾖἴλαις {οτεπιοδί ἹΙεαάετ, 

ΤηταδγΏυ]αςδ, αΏονε αἲ. ἈΧεπο- 

Ρο (27ε//. 2. 4. 42) αποίες ἴπεςε 

πγοτάς ΠΟΠ {Πε «ρεεςεὮμ οἱ ΤΗΤΑΣΥ- 

Ῥαΐας 1π ΤἴΠε α5δετΡΙΥ αἴοι {ια 

Κείιτη: οὐ μέντοι γε ὑμᾶς, ὢ 
ἄνδρες, ἀξιῶ ἐγὼ ὢν ὁμωμόκατε 

διεκελεύ- 

παραβῆναι οὐδέν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο 
πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι, 

ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε ὄ1ή 
/ τουσ ιοί αυε 7014, 7ε[ζοτυ-οζζτ- 

Ξε115, 171 α21γ τυᾶγ υ]ο]αίε γοΟἸ/7 οαΐής, 

1 }α{ζε; «ᾖοτυ {ων ή ααοζ{2070 

0 γο οἵᾖεγ /10ὐ1ε αεεαῖς, ἐᾖαί γο1/ 

ἆγέ 2έσεγεηέ αηα Γα1{ᾳήιύ {0 γ01 

Φίεάᾶσες. Ι5οοταῖθες 5ΟΙΠ6 πῃε ]αΐεί 

τεσίΠες {ο ἴἶαο φε[-τεςιγαϊηί οἱ 
ΤἩηταςγρα]ας απἆ Αηγίας: Θρασύ- 
βουλος καὶ ᾿Ανυτος µέγιστον μὲν 
δυνάµενοι τῶν ἐν τῇ πόλει, πολλῶν 

δ) ἀπεστερήμένοι χρημάτων, εἰδότες 
δὲ τοὺς ἀπογράψαντας, ὅμως οὐ 
τολμῶσιν αὐτοῖς δίκας λαγχάνειν 
οὐδὲ μνησικακεῖν 77 α9γδκζνς αγά 
“γέ5,τυζο αγε {ᾖε 7ο05έ βοτυεγ/7 

2161 1 {πε οἩγ, αμα ασε ὄδεε 

7οὐδεῶ οὗ ϱΎεαί {οςφεισίοης, {ᾖομσῇ 

{εν Αποτυ τυᾳο εο//σεαίεᾶ {ᾖε7, 

ηέυεγ{ήείεος ὤγε 11τυ111110΄ {ο ὐγτπο 

ο ο} εᾖεγζεῇ α5εγ (18.23). Αί- 

οἩίηας, α επτά ἀεπιοσταῖῖο Ιεαάςτ, 

ππεη οΏς οἱ {με τείιγηεά οχῖ]ος 
:ἈΕεπιρίεά {ο ν]οϊαίε {πε απηηεΘίΥ 
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, ο) Ν ’ / Ἆ 

στην δόξαν ἔχοντες καὶ μάλιστα κεκινδυνευκότες καὶ 
Αα ε 9 λ 3 , , » ο 

πλεῖστα ὑμᾶς ἀγαθὰ εἰργασμένοι πολλάκις ἤδη τῷ 
ς , , ὃ λ ΄ α νά ιἩ [ο 

205 υμετερῷ πλήθει ιεκέλευσαντο τοις ορκοις και ταις 

συνθήκαις ἐμμένειν, Ἠἡγούμενοι ταύτην δημοκρατίας 
Φ , ων) Ν Ν 3 κά ς λ ο 

εἶναι φυλακήν: τοῖς μὲν γὰρ ἐξ ἄστεως ὑπὲρ τῶν 
παρεληλυθότων ἄδειαν ποιήσειν, τοῖς δ) ἐκ Πειραιῶς 

ο οἷς ὑμεῖς πολὺ 

Ἀ / λ ΄ Αα 

ἂν χρόνον τὴν πολιτείαν παραμεῖναι. 
λ ολ ἂν δικαιότερον πιστεύοιτε ἢ τούτοις, 

ἁ ΄ λ 3 ε 3 ΄ / 

οἳ φεύγοντες μὲν δι ἑτέρου ἐσώθησαν, κατελθόντες 

δὲ συκοφαντεῖν ἐπιχειροῦσιν. 
6ε [ο ο, Ὡ εν 

ηγουμαυ δέ, ὦ ἄνδρες 
Ἆ Ν. λ ιά ἃ 

δικασταί, τοὺς μὲν τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας ἐμοὶ 
Αα 9 2) , Ν ο) Ν 3 

τῶν ἐν ἄστει µεινάντων φανεροὺς γεγενῆσθαι καὶ ἐν 
Αλ , Δ 3 ὃ , ς. Α / 3 λος 

235ὀλυγαρχιᾳ και εν οημοκρατιᾳα, Οποιοι τινες εἰσι πολι” 
, ο κά / ο Ἀ 3 2 3 

8θται' τούτων ἄξιον θαυμάζειν, ὃ τι ἂν ἐποίησαν, εἰ 
λ ν α / / Δ ο 

τους αὐτους ειασε των τριακογτα γενέσθαι, οι νυν δη- 

» λ , / Ν 

µοκρατίας ουσης ταὐτὰ ἐκείνοις πράττουσι, καὶ ταχέως 
8 3 ’ λ ΄ / λλὰ οὲ 9 Ν 

μεν εκ πενητων πλούσιου γΕγΕΝΥΊΥΤαι» ΠΟ ας 6 αρχας 

(μνησικακεῖν), οαγτῖιοά {πτοισΏ ἴπε 

οεηαίε Εῖ5 οοπάεπωπαΊοτ {ο ἄθαίι 

υη(ποιί {τία], 5 απ εχαπιρ]θ {ο αἱ 

οἴαζαης ΦΠο πηὶσΏί Ὃε {ἱεπιρίεά ἴο 
ν]ο]αΐε {πα οαίΏς οἱ τεοοποΙΠΙα{οη 

(Ατὶςι. Αεςβ. «4ΐᾖ. 4ο. 2). --- κεκιν- 

δυνευκότες: {εηςε, 566 ΟΠ εἰργασμέ- 

γοι εἰσίν 12. 22. ---- διεκελεύσαντο: 
ἴεηςε, 5εε ΟΠ ἠσθόμην 16. 2ο. --- 
ὑπέρ: α5 Ἠψοτάς οἳ ρεπαΙγ αηπά 

ΡυπϊςΏπηεηί {αΚε ὑπέρ (5εο οἩ ὃ 5), 
Ἡ ἵ5 παϊιταἰ ἴπαί {ως 5αηια Ὑνοτα 

σίαπά ψί] ἄδειαν, α περαϊίνε οἱ 
ΡεΠαΙ{γ.--- ἂν παραμεῖναι : ΟΡ. ὃδ 6, 

1ὁ: 5ε86 ΟἨ 12. 1. 

20. δι ἑτέρους: ζ227ομρή οἴλεις, 

ἴποιςσῃ ποί ὮΥ {πεῖτ ἀῑτοοί Ἰπίεῃ- 
Ώοη, πεΏος αςο.; 566 ΟΠ 12. ὃ7.--- 

γνώµην: ἴηΏε ρομί]σαίἱ ρηϊηοίρἰε ἆε- 

Πππεά αἲ ἴπε οηπά οἱ ὃ 17. ---λι- 

γαρχίᾳ: {Οἵ οπηὶδδῖοη οἱ {]ιε αγ οἷε 

ορ. οἨη ἃ το. 

89. πλούσιοι: {λῖς ἶς α 5ίοσ]ς 

εἶατσε οἱ νε οΓαίοις ασαἰηδε ἐ]ναῖτ 

ορροπεηί5δ, απἆ ποίῖ {ο Ῥο ἴακεν 

Ψ6ΓΥ 5οΓΙοΙ5ΙΥ. 1,γδίας Ώας αἰγοαάγ 

τερτεδεπίοἁ ἴπεδε ΠἹεη 5 Πανίησ 

Ῥθοοιηπε ἐκ πενήτων πλούσιοι (8 26) 

Ῥείοτε {πε Ώπιε οἱ ἴπε ἢΤΠΗΙΙΥ. 
ΝΟΝ {Π6γ Ώανε ἆοπο 1 αδαΙη ῇ’ 
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οιοἄρχοντες οὐδεμιᾶς εὐθύνην διδόασιν, ἀλλ ἀντὶ μὲν 
« ΄ « / λ 9 / ιό 9 Ἆ 

ὁμονοίας ὑποψίαν πρὸς ἀλλήλους πεποιήκασιν, ἀντι 
8 3 / / ἳ ιά ΔΝ ΄ λ 

δὲ εἰρήνης πόλεμον κατηγγέλκασι, διὰ τούτους δὲ 

81 ἄπιστοι τοῖς Ἓλλησι γεγενήµεύα. 8 

και τοσούτων 
ω ΔΝ ς Α κά » λ ΩΩ Δ ὃ 

κακῶν καὶ ἑτέρων πολλών ὄντες αἴτιοι, καὶ οὐδὲν δια- 
/ Αν [ή λΥ 9 3 ω) λ λ 

ο” φέροντες τῶν τριάκοντα πλην Οτι ἐκεινοι µεν ὀλιγαρ- 
/ 3 3 , ω Ὡω λ λ χίας οὔσης ἐπεθύμουν ὤνπερ οὗτοι, οὗτοι δὲ καὶ 

᾿ πο ον Α Αα ϱ ελ 

δημοκρατίας τῶν αὐτων ὠνπερ ἐκεῖνοι, ὅμως οἴονται 
4 4 ς ὃί ἀ -λ Ίλ. ω . 

χρῆναι οὕτως ῥᾳθίως ὃν ἂν βούλωνται κακῶς ποιειν, 

----εὐθύνην: ῬοδδΙΏΙΥ απ ΑίαπίαἨ 

οὔποίαί ἅῑά 5δοπιείῖπιες ανοἰᾷ {λε 

τοαυ]τεά εὔθυναι, Ὀαίϊ 1{ οου]ά οηἱγ 
ῬὋο ὮΥγ απιςυαγ οΠιοϊεπίι ρατίγ 
ΙΙΒΟΠΙΠΕΙΥ ΟΥ ΤΏτοιςδ]ῃ απ ονοτΓά- 

ἵησ Ρε(5οπαἴγ (κα {λαί οἳ Α]οὶ- 

Ρίαάες), {οτ {ο Ίεσα] θυδίειη οἱ 
αοοοαηπᾶης ας ποδί πηϊπαίε. 1 

Ἰηο]αάεά αιαάϊί Ὦγ Ἱπάερεπάεπί 

Ῥοαγάςδ, απἁἆ οΠετεά ἴπε ταἰπιοςσί 

{Γγοράοιη οἱ οοιιρ]αϊπίέ {ο αἰΙ οἱῖ- 

ΖεΏ5. (πΠατρεος κο ἴπε Ρτεδεηί 

0Π6 αἴθ ΟΠ ἃ ραΓ ΜΙΤΏ {πο σεηεταἰ 

οπαίρες οἱ (Πίενετγ απἀ ταρ]ά εἩη- 
πομτπεηί: νυη(ποαί {πε 5ρεοῖβςᾶ- 

ἤοη οἳ ϱ.5ες {Πεγ ατο οἱ Πε]ε 

να]άςε. Ἐνειγ Αἰλεπίαη ο[ῃοῖα] 

πας τεοι]τεά ΕΝΥΕΓΥ ΡΙΥί8ΩΥ (6νετγ 

ΠΠΙτίγ-βνε ἆαγς) ἵἴο σαὈπαϊί αἩΏ 
αοοουπί οἱ Πΐ5 τεοαεῖὶρίς απά εχ- 

ρεπαἹίατες {ο αἃ Ῥοατά οἱ ἴεῃ 

απς1{οίς, δε]εοίεά ὮΥ Ιοΐ {οπι ἴπε 

Ω6ηαΐε. Αί ἴΠε οἶοξδε οἱ Ἠ5 {6ΙΠι 

οἱ οὔιος Ὦς ἵα5 αἶδο τααιίτεά ἴο 
Ῥτεξδεπί οοιπρ]είε αοοοιηίς {ο αἩ- 

οἵμει Ῥοατά: 56ε Τηΐτοά. Ρ. 44. -- 

πόλεμον: ἴποε {θε]Ιης Ἠαά Ῥεεη 5ο 
εχοἰίεᾷ α5 {ο Ἰεαά {ο {πε 5ἶεσα 
οἱ ἴπα τεπιπαπί οἵ ἴπε ΤΗΥ 

αἲ Ε]ειςδῖς; Ῥαΐί ποπ Χεπορ[οπ]ς 

αοοοαηῖ Ι αΡρεαίς ἴμαί Ἡ ας 

ἴΏε αοίοι οἱ ἴπο οεχί]]ες {παπῃι- 

σε]νος υΠ]οὮ Ἱεά {ο 1Πῖς. Τωδίας 

15 εἰίλεί πηςτερτεδεπίίηρ {Πο6 σα ἳς5ε 
οἱ ἴπε αεχρεά οι {ο Ε]ειδῖς ος 

στεαῖ]γ εχασσεταίῖησ {ο εχίεπί οἱ 

ἴπε ὀχίσήπο Ἱ]]-{εε]ίηπς αἲ Ποηπ]θ. --- 

διά: 5ες ΟΠ 12. 87. ---τούτους: {οἵ 

ἴπε οΏαηΏσα Ποπ ἴπα τε]αἤναε 566 

ΟἩ αὐτοῖς ὃ 1Ι.--- ἄπιστοι: (ἴ]ο 

{ατα {ο αὈιάε Ὦγ ἴπα ἴετηις οἱ 

ἴπο αΠηποθδίγ, ΠΠΙοὮ αἰοφεά Ίπα 

ΤΠΏΙΤίγ {ο Ποιά Ἐ]ειδίς, απ {λε 

{ΓδασΠετοιις 5εἴζιτε οἱ {μεῖτ]εαάετς, 

ΏΙαΥ ΝΕ] Ώανα ρτοάισεά {λῖς εΠεςί. 

31. ἜἘοι ἴπο τ]λείοτίσαἱ ἐπανα- 

στροφή απά κύκλος 5εε ΑΡΡ. ὃ 57. 
7 {.--- ὤνπερ: 566 ΟΗ οἵτινες 12. 4Ο. 

--“δηµοκρατίας: ος. οὔσης.--- χρῆ- 

ναι: ΄Τπεγ αοίααἡγ τεσατά {Πὶ5 

οοπᾶάιοί αξ α ἁπίν; ἴπ6γ Ρροςο ας 

τισΠίεοας ΠΊεΩ ριη]ςηίηςσ {Πε η- 
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ᾳ ω. λ χλλ ὸ ’ 9» οὲ 3 ὃ 

4 ὥσπερ τῶν μὲν ἄλλων ἀθικούντων, ἄριστοι δὲ ἄνδρες 
λ 3 

80 αὐτοὶ γεγενηµένοι. (καὶ τούτων μὲν οὐκ ἄξιον θαν- 
ο ς ε] Ὁ 

µάζειν, ὑμῶν δέ, ὅτι οἴεσθε μὲν δηµοκρατίαν εἶναι, 

γίγνεται δὲ ὁ τι ἂν οὗτοι βούλωνται, καὶ δίκην διδό- 
5 6ς Ν 6 / ω ὸ ω) 3 3 

ασιν οὐχ οἱ τὸ ὑμέτερν πλῆθος ἀθικοῦντες ἀλλ 
ε ΔΝ / 3 Ω Ἆ / λ ά 3 Δ 

οἳ τὰ σφέτερα αὐτῶν μὴ διδόντες) καὶ δέξαιντ᾽ ἂν 

οὐ μικρὰν εἶναι τὴν πόλιν μᾶλλον ἢ δι ἄλλους μεγάλην 
ΔΝ 3 / ς ΄ ών ΔΝ Χ κ 3 89 καὶ ἐλευθέραν, Ἠἠγούμενοι νὺν μὲν διὰ τοὺς ἐκ Τει- 

ω 2 ς ον »ὅό 3 ο ο Ἆ ΄ 
ραιῶς κινδύνους αὗτοῖς ἐξεῖναι ποιεῖν ὃ τι ἂν [βού- 

3λ ο) φ ς 5 ς 2 ΄ λωνται, ἐὰν ὕστερον ὑμῖν δι ἑτέρυς σωτήρια 

γένηται, τούτους μὲν πεπαύσεσθαι, ἐκείνους δὲ μεῖζον 
6 

ο6 δυνήσεσθαι: ὥστε οἱ τοιοῦτοι πάντες ἐμποδών εἶσιν, 
/ 5 » 3 Ν ε Αα / ο Ν 

84 ἐάν τι δι ἄλλων ἀγαθὸν ὑμῖν φαίνηται. τοῦτο μὲν 

οὖν οὐ χαλεπὸν τῷ βουλομένῳ κατανοῄῆσαι: αὐτοί τε κα αν μενα η 

τὶομ{εοιῦς.᾽ ---- ἄριστοι δὲ γεγενηµέ- 

νοι: {οί οοιτε]αοη οἱ σεῃ. αὖἲς. 
υη(Ὦ ραταοῖρ]ος Ἱηπ οἴμαί οοηςδίτιις- 

Ώου 5ε6 ΟΠ πραττούσης 12. 6ο. 
82. ὅ τι ἂν βούλωνται: τοι 

πανο εχοπαπσεά ἴπΠε Ὁταππγ ος 

ἴΏε ΤΠϊτι{σ {οί ἴπα ἴγίαηπηγ οἱ α 

ρτοιρ οἱ 5ΥοορΏαΗΠΙ5, ὙΠο ονεττ]ἀε 

ἴηε Πτςί ρηποίρ]ες οἱ ἀεπιοοσΓαογ. 

----μὴ διδόντες : νἱ7.ΨΏοενετ κ] ποί 

Ῥαγ ο8 {1νε «γοορΠαηί5. μµήσεπετῖο, 
566 ΟΠ µήδέν δ 1. ---- δέξαιντ᾽ ἄν: 5εε 
οη ὃ 24. --- µικράν: Ορ. ἴΏθ6 5α1Π6 

εὗαίςθ ασα]ηςί ΓΗοΓΑΠΙΕΗΘΣ, 12. 7ο. 

33. ἐκ ΤΤειραιῶς: 56ε (τί. Νοίθ. 

ΤΠε Ρίταειις πας {Πε 5ίαττς Ρροῖπί 

οἱ Ίο ἆαησετοις υαπάετίαχΊης. ---- 

τούτους μέν . . . ἐκείνους δέ: ἴπεςδε 

ογοορΏαηί5 (τούτους) ΠΟΥ Ποὶά 

ἀπαισραίεᾶ ]εαά, οἳ {πε στουπἆ 

οἱ νε ἆαπσεις υΏ]οὮ ἴΠ6γ πιοί 1η 
Πειρίηςσ {ο 56ος{ε ἴπε τείατη. ΤΏεΥ 

Εηπ]ς Οναί 1 1ω {πε πε θΙ(παίοη, 

οίᾖθί 1πεΏ 5μα1 οοπε {ογψατά απά 

Ῥεπεβί {πε σίαΐία, {πα ΙεαάειςΠΙρ 

υυΠ] ραςς {ο ίμεςε οίΏετς (ἐκείνους) : 
{ΠεΥγ {Πετείογο {Υ {ο ἀἰδοτεά1ί ΠΕΠ 

Ί]κε {πο 5ρεαΚκεί πΠο 56εἰς Ἠοι- 

εεί]γ απἆ αηςε]ΠςΠΏΙγ {ο 5ετνε {πε 

ἰαΐε. ἘΟΙΓ τούτους ΟΡ. ΟΏ τούτου 
12. 81. ----δι ἄλλων (ορ. δι ἑτέρους 

αρονε): 56ε 0η 12. δ7. 
34. αὐτοίτεγάρ κτλ.: ἴωε 5ίτις- 

ἴητε ἶ5 

[οὐκ ἐπιθυμοῦσι 
 αλλ᾽ αἰσχύνονται 

---- τὰ μὲν ὁρᾶτε 
ως 4: . δ' ἀκούετε 

[αὐτοί τε 

γόρ] 
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γὰρ οὐκ ἐπιθυμοῦσι λανθάνειν, ἀλλ αἰσχύνονται μὴ 
ο ων ΄ Α Ν Ν 3 Ν ε ων 

δοκοῦντες εἶναι πονηροί, ὑμεῖς τε τὰ μὲν αὐτοὶ ὁρᾶτε 

ο τὰ ὃ ἑτέρων πολλῶν ἀκούετε. ἡμειῖς δέ, ὦ ἄνδρες 
/ / Ν ε , 3 - Ν ’ 

δικασταί, Οίκαιον μεν ἡγούμεύ ειναι προς παντας 

6 ω χΝ ΄ ω ” Ν [ω ϱ“ 

υΌμας τους πολίτας ταις συνθήκαις καυ τοι» ορκοι» 

ϱ ϱ 9 . ον 

8ὔ ἐμμένειν, ὅμως δέ, ὅταν μὲν ἴδωμεν τοὺς τῶν κακῶν 
» ΄ ’ ω) ’ ντ ε ων 

αιτιους δίκην διδόντας. των τοτε περυ υμας γΕεγενΊγ 

οομένων µεμνηµένοι συγγνώµην ἔχομεν, ὅταν δὲ φανε- 
Δ 0 Δ οὲ » , 3 ο Α ο ῳ) 

ροι γενησ ετουνς µηοεν αιτιους ἐξ ισου τοις αοικονσι 

΄ ω 5 ω) ιά / ε ων 3 6ς ΄ 

τιμµωρούμµενου, τῇ αὑτῃ ψήφῳ πάντας ἡμᾶς εἰς ὑποψίαν 

καταστήσετε. . . . 

--μὴῃ δοκοῦντες: 566 ΟἨη μήτε 12. 

6δ (Α).-- ἡμεῖς: Ἱε οἱ ἴπα οἵίγ 
Ρατίγ.--- ὑμᾶς: {λε «αὈ]εοί οί ἐμμέ- 
νειν, λταδί Ῥείνεεη πάντας απ 

5 φιΏσίαηπίίνε (πολίτας) ἴο οαἵῃ- 

ΡΙαβΙζε πάντας. Φε οἳ ἡμῖν 
15. ος, 

35. δίκην διδόντας: ἴΏςε 5αἰζατε 

αηπά εχεοιίοητ οἱ {πε Ἰοαάεις αἲ 

Ε]ευδὶς ἵας α νιο]αΐοη οἳ ἴμε 

αἴηΏεςίγ, (ποιρῖ ἆοπε απάεί στοεαί 

Ῥτονοοαβοηῃ. Λε Ώανε τεοοτά οἱ 

ΏΟ οίΏεί Ιηδίαηοε, ἴποαθη Τ5οεία- 

ἴε5 54Υ5 (18. 2) {Παῖ 5αςἩὮ αἰεπιρίς 

ΊΕΤ6 1ηαάς6, αηΏά {λαί α 5ρεοία] Ίαν 

Ί/α5 ραδθεᾶ {ο ρτενεηί ἴλεπ. 



ΧΧΧΙΤΙ 

ΤΗΕ ΘΡΕΕΟΗΠ ΑαΑΙΝΟΤ ὈΙΟάΚΙΤΟΝ 

ἆ 

ΙΝΤΕΟΡΌςΤΙΟΝ 

Ὀιοροτῦς, α ἩΨδαβ]γ ΑίΠεπίαη πηοτομαπί, πιαττιεά {πε ἁααρβΏίει 

οἱ Πῖ5 Ῥτοίποτ, Ὀἱορίίοη. Οἱ (5 πιαττίασε α ἀααρΏίετ απά Ώψο 

5οΏ5 Ίετο Ῥοτῃπ. ΓὨἱορίίοη Ίνας ἴμας {Ππαῖτ απο]ε οἨη {πο {αίΠεί΄ς 

οἱά6, απά {πεῖτ σταπά({αίΏετ ΟΏ ἴε πιοίῃοτς 516. 

ΤΊε {αίμετ, Πἱοάοίας, ας σα]εά προη ἵπ 41ο Ε.Ο” {ο ]οἶη {πε 

εχρεάϊείοη οἱ ΤΏταδγ]]ᾳ5 {ο ἴΠε οοαςί οἱ Αδία Μίπου, αΏά ννας Κῑῑεά 

ἵΏ τε αἰίαοκ οη Έρήεςδις (55 4--7). ἈΒείοτε Ιεανίησ Ώοπις ο παά 

πιαάςε α υι]] Ίη ὦΏϊοὮ ε Ρτονιάεά {0Υ Πὶ5 5οη5, απά Ῥεαιεαίμεά {ο 

Ες {ο Πί5 Ῥετεοπα] να]ααβ]ες απ οηε {α]εηί α5 ἄοντγ ἵη ο.5ε οί 

ποτ τοπηαττίασε, αηΏά {ο Πὶ5 ἁααρΏίετ οπε {α]εηί 45 ἄοντγ (5 6). 

Ῥιοάοίας είς (ο γη] ναί Πὶςδ Ῥτοίπετ, Πϊορίίοη, απά α «ΟΡΥ 

οἱ 1{ πΙΏ Πὶ5 νε (ὁ 7). 

λε Ἠανε πο {1 Ἰηνεπίοτγ οἱ ἴπε Ρτορετίγ, Ῥαΐ {με Ρρ]αϊπας 

οἶαίπης ἴιαί 1{ Ιποἰαάεά {πε (οἡονΊηρ 5ππος : 

Τ,είϊ οη ἀεροςῖέ μΙἩ Πϊορίίοη (58 5, 12), 5 {, 
Τηνερίεά ἵω α ΊοαΏ οἳ Ῥοίίοιητγ (55 6, τ4), 7 τ. 4οοο ἆτ. 

Ώαε ἵη {πε ΟΠετεοπεςε (6 6), 2000 ᾱΓ. 

Τ,ε{ί νὰ Ὠϊς νη(ε (5 6) απά {ατπεά ονετ Ὦγ Πετ {ο 
Γἱοσίίοη οἩη {πο ἀθαίῃ οἱ πετ Ὠιδραπά (8 τς), 
20 ΙΠΙη8εΞ 2000 ἄτ. 

3ο ΟΥ7ΐοεης σίαίοις ὃ-- δ49 ἆτ. 

Α πιοτίραςε οἩη τεα] εδίαἰε (5 το), 10ο ππίΠΒεΕ-- τ {. 4000 ἄΤ. 

Τοία], 16 {. δµο ᾱτ. 

1 Ἐοτ {μα ἁαίε 5εο ΟἨτοῃ. ΑΡΡ. 

3 ΤΓηο να]ιε οἱ (πε ΟΥ2ΐςεπε δίαίεχ ἵ5 ποί επ(Ιτε]γ βχεά. 3εε ΑΡΡ. ὃ 62. 
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Το {ἐ]λίς ατα ἴο ὃε αἀάεά να]ααδἰε Ἡοιδε {ατηϊκμίηρς (5 το). 

Οµπ πα ἀεαίῃ οἳ Πἱοάοία5, Ὠἱορίίοη Ῥεσᾶπιε ἴπε ριαατάί8η οΕ 

Πὶδ ψιάοπψεά ἁαιρΏίετ απά Ώςτ ἴηἨτεε οἩΙάτεη. Έοτ α πιο ο 

σοποθα]εά ἴοπι {Παπ {με {[αοί οἱ Ὀϊοάοίας’5 ἀεαίὮ, απά απάετ 

{πε Ρτείεχί ἴπαί οετίαϊη ἀοσμππεπίδ Ίγετε πεεάεά {οτ οοπάποίίης 

Πὶς Ὀτοίπει”5 ῬὈμδίηεςς, Ώε οδίαϊπεά Ποπ Πὶς ἁααρΏίετ {με 5εα]ε 

ΡᾶοΚκαρε οἱ Ραρεις ἴΠαϊ Παά Ῥεεῃπ 1εΠ γίὮ Ώετ (5 7). ΑΠει ἴπε 

ἀεαί]ὰ οἳ ὨὈϊοάοίας Ῥεσαιπθ ΚπομΏ {ο Ἰετ, ἴμε υν]άον {ατπεά οΥεί 

{ο Ώἱορβίίοη ἸγΠαίουετ ΡτορεΓίγ ἵνας 1ῃ Ώει Ρροββεςδίοη, {ο Ῥε αάπηῖη- 

Ιείετεά {οτ {ιο {απΏΙ]γ (5 τς). 

Γἱορίίοη, α5 συαατάίαπ οἳ Πῖς πυιάονεά ἁαισηίειτ, αιταηβεά α 

5εοοπά πιαττίᾶρε {οι Πατ ψΙίΠ οπο Περεπιοι (5 τ2), Ῥαΐ Ρανε 

οἰχίῃ ]εςς ἆονντγ ιαπ {Πε ψ] Ρρτεςοτίρεά (6 8). η ἆπε πε Ώε 
αἴταησεςά α παττίαρε {Οἱ Πϊ5 οταπάἁβαρΠίετ αἶδο (8 2) ; Ίπετε 15 πο 

οἰαίπι (Παί Ὡς σανε πι Ώετ Ι65ς ἴπαη Ίο ἆοπτΥ τεαι]τεά ὮΥ ἴπε 

ψ]] 
Έοτ εἰσῃί γεατς Γἱορίΐοη 5αρροτίεά {πε ὮΏου5 ποπ {πε ΙΠοοπιε 

οἳ {πα εδίαίε, Ῥαΐέ πΠεη {Πο εἰάετ οαππο οἱ αβ6, Ίο οα]]εά {επι 

{ο Ἠϊπι απά ἰο]ά ἴπεπι ναί {Πεῖτ {βίπετ Ἰαά Ιε[Π [ο (επι οΠΙΥ 

28/40 ἅτ.ὁ αηπᾶ {ιαί ἰΠῖς παά αἲἱ Ῥεεη εχρεπάεά {οτ {λπεῖτ 5αρροτί ; 

{μαί αἰτεαάγ Ἡε Ἠαά ΠήπιδεἰΓ ραῖά ουί ΏιασοΠ {οἵ Ίπεπῃ, απά ἴιαί {πε 

εἰάει παιδί που’ {ακε οατε ος ΠἰπαδεΙ{ (5 ο). 

Τμε Ῥογς, Νο ῖαά 5αρροςεᾶ {αί {ΠεΥ Ίψετε ἴο «ΟΠΠε ΙΠίο ἃ 

Ίατρε {οτίαηθ, αὲ οηΏσθ αρρεα]θᾶ {ο {παῖτ πιοίπετ, απά 5δΏε Παδίεπεᾶ 

{ο πει ἁααρ]ίει”5 Παςβαπά, α5 πο οηΙΥ τερτεςεηία{ίνε οἱ ἴπε {ΠΩΙΙΥ 

Ψ ο πηὶσΏί 56οτᾶ Ἰπδᾶος {ποπ ετ Ι8ἴΠετ. Ῥιΐ αἱ αρρεα]ς ἴο 

Γἱορίίοη απά αἱ αἰεπρίς αἲ οι]επιεπί {Ώτοιρα {απιγ Πιεηάς 

1 ΤΗςε 8Ρουε τεςΚκοπῖηρ αβδιηηες {παί {με 2090 ἆτ. οἳ δ 15 ατε {πε 5απ]ε ας (ηε 

οἰαίτῃ οἱ 2000 ἆτ. ἵη {πε ΟΠειβοπεςε (5 6); δαϊ 1 16 απ]ίε ροββῖρ]ε ἴπαί Επί5 18 

αποίηοτ Ἰηγεδίπιεπί. 

8 Τί νγου]ὰ 5εετι ἴλαί πε ἁααρ]ίετ ἵας πιαντ]εά πο Ἴοηςρ Ῥείοτε {πε ἰτία], 

{οχ Ίπ {λα ο5Ηπιαίε οἱ τεβδοπαῦ]ε εχρεπςε {ος {πο ολΙάτεη (πε 5ρεα]ετ ἱπο]αάες 

Ῥτονϊδίοπ {οί {με ἁααρσλΏίετ απά ες πιαϊά {ος {πε ΠΗ11 εἰρῆί Υεατς (5 28). 

6 ΤΗ γνας ἴ]ο 5απι ΥΠ]οὮ {παῖς πιοίλει Ἠαά {ωτπεά οὖετ {ο Ὀϊορίίοι Ἱπ 

οᾳςΗ, απάἁ νΠίοἩ Ἡς ἕου]ά πο ἄεπγ Ηανίης τεοεϊνες, 
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Μετς 1Ώ ναίΏ, απά {πες οαδε Ψα5 Ὀτοιρῆί {ο οουτί (58 το-τ2). Τὴ6 
εἰάετ 56ου ας ἴπε Ρἰαϊπαβ, απά {πε ἀἁαιαρηίει” Παςραπᾶ, α5 Πῖ5 

συνήγορος, ΤΠπ8άε ἴΏε πηαῖΏ Ῥ]εα {οι Ἠϊπα ” ΡΥ ἀελνετίηρ {5 δρεεοῃ, 

ῥτερατεά Ὦυ 1 σιας. 

Ίη ια Ῥτεραταβοη οἳ Πὶ5 ἀείεηςε Ὦορ]ίοη 5αΥ’ {παί Ὡς οοι]ά 

ηοῖ πιαϊηίαίη Πῖ5 οπΙσίηα οἰαῖπι ἴΠαί Ώε Ὠαά τεσεϊνεά οΠΙΥ 2549 ἆτ. 

{ΟΥ ἴπα Ῥουὺς. ΈΤΠο πιοίμετ Παά ἁοοαππεπίατγ Ῥτοοί ος Πῖ5δ Πανίης 

τεοεῖνεά ΟοἱΠ6 51Πι Οἱ 7 {ἐ. 4οοο ἁτ. (8 14), απά Ὀιορίίοη ΠΟΥ; 8ο- 

Κπον]εάσεά 1Ώ Πῖ5 ΦΙΟΤΏ ΠΙΕΙ ἴΠμαί Ώε Παά τεοεϊνεά {παῖ 5απι, 

Ῥαΐ Ὡς αρα έεά ἀείαι]εά αοοοιηίς ρατροτίης {ο 5ΠοἵΥ {λαί 1 παά 

8] Ῥεεπ αςεά {ος πο {πΗΙΙΥ (85 2ο, 28). 

Τ]μο ἀαίς οἱ Επῖς «ραεο] {5 ἀείθτπιϊπεά ΡΥ {πε [ποϊ ἴμαί Ὀιοάοίας 

ἀῑεά 1Π 4το Ε.Ο. (5 5), αηά ἴΠαί ἴπο Ῥούς πετε ππάετ Τοριζοπ’5 

σιατάἰαηςΠΙρ εἰσῃί γεατς (6 29). 1 ἶδ ποῖ Πκεῖν ἴπαί α οί 1Π- 

νο]νίηρ ια γΏοἰε {απΙγ {οτίαπο πομ]ά Ῥε Ίοπρ ἀε]αγεά, 5ο ἴιαί 

πε (τία] πιαδῖ Όε ριαΐέ η {92/1 Β.Ο. Οἵ ΥΕΙΥ 5οοη ἴΠετεα[ετ. 

Τηιϊς «ρεεςὮ 15 ποῖ οοπίαϊπεά ἵη οατ Μςς. οἱ Τγδία5, Ῥαέ ἴα 

ρατί πΏ]οῖ νο Ώανε ἶς ῥτεδετνεά ἵη {πε {τεβίςε οἱ Γἱοηγδίας οἳ 

Ἡα]ϊοαβτηαδδας, Ο7 {λε Αποζεμί Ογα029ὅ «ΑἴΠετ α ἀϊδοιδδίοη οἱ ἴ]ε 

ρεοι[ατίες» οἱ Τ)διας΄ς σίψ]ε, Ὠιοηγςίας {ταηδοιῖρες ἴΠὶς «ρεεςᾳ, 

Ψ( οοπηπηεηίς αἴἴετ θαο τῃαείοτῖσαὶ 5αράϊνιδίοη; απί[οτίαπαίεΙγ 

ης ἆοες ποῖ ρῖνε ἴπε ἰα5ΐ ρατί οἳ {πε ρτοοί οἱ {πε ερίιοραθ. 

19εε ΑΡΡ. ὃ 17. 

3 Τ{ ἶ5 πο οἶεατ Ἰαδί Ώου πιποἩ ΓὈἱορίίοη ἅῑά αοκπον]εάσε. ΙΓ Ἡς αῑά ποί 

ταίτασί Ες ιδ 5ἰαϊοπιοηί, πο 254ο ἅτ. πιαδί Ῥε αἀάεᾶ {ο {πα 7 ἴ, 4οοο ἆτ, 

Απά ἴπεη ἴπετε τεπηα]ης {Πε αἀεδίίοη ΥΠείπες Ὡς Ιπο]αάςθά 1η ἴΠεςε 5ηπῃς {πο 

ΙΠΟΠΘΥ ραῖᾳ 1η ἴπε ἴνο ἀονηπῖθ. 15ί85 5αὖΥ5 ἵη ὃ 20 {μαι Πἱορῖίοηῃ ἵπ Πῖ5 

τεοκοπίηρ οἰαίπιεά {ο Ἠανο 5ρεπί ἴπα 7 {. 4οοο ἆτ. {ο ἴπε νο Ώούς5 απά [Πεῖτ 

οἰσίει; Ὀιί Τὲ 15 ροδδῖρ]ε ἴμαί ἴπε πιοίΠει’5 απά ἴο αἰδίετ5 ἀοντῖες ν’ετε τες]- 

οπες Ίη {15 {οία] ἵπ Ὀιἱορ]ῖίοπ)ς ἀοοοπηῖ. 

ΊΓ νε ηαςᾶ ἴπε ἀοσοππιεηίς υΠ]σξ οτε Ργεδεηίεά ἵη οουτί απἆ {ἴΏε οοτηρ]εία 

«ρεεοΏ οἱ ΤΥδία5, ἴπεςδο Ροΐϊπίς5, ὪΥΠϊοὮ 56επ ἵπ ος {ταρπηεηί εἰταηΏσεῖΙγ οοΠ- 

{αδεά, ννοαὶά ΡρτοραΡίψ Ῥε πιαάε οἶθατ, 

ὃ Τιοηγςίας Ίνας α 5ἰπάεηί απάἀ ἴεασπεγ οἱ Ηέεταίατε νο ο8πιε ἴο Ῥοπιε ἶῃ 

30 Β.0.. Πε {ααιβᾗί Ἐπείοτίο Ρο] ΡΥ Ιεοίατες απ ΡΥ ραὈΗςπεά ἰτθαίϊδες, απά 

ῬραρΙΗδιες α Ἠ]είοιγ οἱ Ίοπιε Ποπι ἴπε εατ]ῖοδέ {ἴπιος {ο ἴΏε Ῥορίηπίηπς οἱ {πε 
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ούτΙΙΝΕ 

]. Προοίμιον, 7 πογαὔ 121, 8ὃ τ--2. 

ΑΡΟΙΟΡΥ {οτ Ὀτιηρίηρ α {απηϊ]γ ἀἱδριαίε {Πίο ἴἶια οοπτίς. 

ΠαςήΠοαΏοη οἱ {ο 5ρεαΚοιής αρρεαταηΏσος η {Πθ ο85δε, αεί 

68ἵΠοςί εβοτίς ἴο εΒεοί α Ρτὶναίε 5εἰ(]επιεηί. 

(αεπεταὶ πρόθεσις: ἴηθ 5ρεακετ ψ] 5Πον {ναί {ηαεδα Ριαἰπείβς 

Ώανε Όεεη ΊΜΟΙ56Ε αὈιδεά ΡΥ {πεῖγ ρταηά{αίΠεί (Παπ αΏΥ ΟΏ6 ΕΥΕΓ 

πά5 Θγεηπ ὮΥ πι6η ποί τε]α{εά. 

Ἡ. Διήγησις, Δαγγαάο, 88 4--1δ. 

ΤΠ6 πηαταρο οἱ Πἱοάοίας {ο Πί5 πίθσθ, ἴε ἀαισ]ίοι οἱ Γἱος- 
Ποῃ. ὨὈϊοάοίας5 ἀερατίατε {ος {6 Ίνατς αηΏά Πῖς Ρτονϊδίοη {οί 5 

{απλ]]γ. ἨΠῖς ἀεαίῃ, απά ἴ]πο οοπάποί οἱ Ὀιορίίοη {ετεαίτετ. πε 

Ἀοίοη οἱ Ὀἱορ]ίοη εη {Πε εἰάεςί 5οΏ ο8πηε ΟΓ 3ρθ. Ῥτοίεςίς οἱ 

πο {αιηΙΙγ απά (Πεαῖτ αἰεπρίς {ο 56οἵτε Ἰαδάοε οί οἱ οουτί.. Τηε 

πιοίΏετ’5 ρ]εα {ο πετ {αίΏετ απά 15 εΠεοί οἨ ἴΏε Ἠθατετς. , 

ΤΗ. Ῥατίοι]ᾶγ πρόθεσις, 27οβος1410, 55 1δ, 10. 

ΊΠε οσα] {οι νἸίηεςςες {ος ἴμε 5ρεαΚετ, αηά {ια ο, {ο {πε 

11τγ {ο εχαπηῖηςἙ {Πε αοοοιηΐς οἱ (Πε ἀείεπάαηί. | 

Τν. Πιστεις, «4751/1612ή10, ὃὃ 20-- 

4. Ἑκαπιίηαοη ΟΕ {Πε Ιἴ6πις οπατροά αραϊηδε {πο 5ΙΤη ιο 

Ὠϊορίίοι αάπα]ῖς {Παί Ώε τεοεϊνεά. 

Β. Ατριπηοηί ἔἶλαί τς 5απα τοσεϊνεά Ίνα πιο] Ίατροτ ἴΠαη 

Ῥιορίίοη αἁπαῖίς (1Πΐ5 ατσαπιεηί ἶ5 ποί Ῥγεδεινεά; 5εε Ρ. 299). 

Ῥιοηγδία5 Ώας ποί Ρτεδετνεά {πε ερίοραθ. 

Ῥυπῖς Ἴλίαιδ. ο γ/αδ απ οη{ΠΏαδὶαςίίο δαάεπί οἱ οἰαδδῖσαί (ατθε]ς οταίοίγ, απά 

ἀενοίεά Ἠϊπιβε]{ {ο ἴΏε αἰεπιρί ἴο τενίνε 15 ρυτε θἰαπάφτάς α5 αρα]ηςί {Πε 

ἀερεπεταίε τηείοτίο οἱ {πε Ἰαΐει πε. ἩἨε ρυδ]δπεά α (τεβίίδε οἩἳ Τρία», 

]ςοοταίθς, αηΏᾶ Ίδαεις, α5 α Ρρατί οἳ α νοι]κ οἩ 776 4Ποεμί Ογαίογς, ἃ δεεοπά 

Ρατί ννας ἴο {τεαί οἱ Ώεπιοδίπεπες, ΗγΡρετίάξς, απὰ Αεδοβ]πες, Ὀαίέ 1έ {5 ππη- 

οθτίαίη υΠείΏες 1 γνα5 ενετ υτΙίεῃ. 
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ΟΟΜΝΜΕΝΤΣ ΟΝ ΑΕΦΌΜΕΝΤ ΑΝΡ ΘΤΥΙΕ 

1. ΠἩροοίμιον, ἔἄλοζώήη, 98 τ--2. 

ΤΠε (τεεΚκ τῃαείοτὶοίαης, αηΏά {πα Ἐοιπανς αΠετ ἴπεΠ], Ῥτδρδοτιρεά 

(Ώτες επάἆς {ο Ῥε 5οαβΏί ἵΏ α Ῥίοεπι: {πε ραϊηῖης οἱ {πε ϱοοά πμ] 

οἱ ἴπε ΠεΒΤεΕΙ5, Ιηδίτασπς {Πεπι α5 ἴο ἴπε οᾶδε ἵω Ὠαδπά απά Ιές 

ῥτοροδεά ἰτεαίπιεηί, απά ατοιδίηρ {ἴλεῖτ αἰεηίοη (εὔνοια, εὐμάθεια, 

πρόσεξις). 

Γ]οηγδίας Ἰ 1η Ὠϊς οτί] οἶσπι οἳ {Ώε ῥρτοεΊη οἳ {Πὶ5 «ρεεςἩ ενιάεη{]γ 

πας {μὶς ἀἁαεβηϊιποη 1Ώ πΙΙηά. Ἠο σαὺς ἴμαί η {πε ο85α οἱ α σαῖί 

ασαϊηδί ΤπέΙΠηΡετς5 Οἱ οηΏε’5 ΟΝΗΏ {ΑΠΩΙΙΥ {Πε τῃπείϊοτίοῖᾶΏς αΓε αρτεεά 

ἴιαί ἴμο ρ]αϊπαβ πιαδί αΏουε αἲἱ (πίηρς εἰδε σαατά ασαῖηςί ρτε]αά]οε 

οη {16 ρατί οἱ ἴπε Ί1τγ ἵη ἴπε 5αςρίοῖοη {λαί Ὦε 15 {οἱον]ηρ 4η 

πηγνοτίἩγ απά Περίοις οοιΙδε. ΤΠε Ρρ]αϊΏΙ Πιαςδί 5ου ἴμαί ἴΏα 

ντοηρς ΨΠΙοὮ ηε 15 αἰίαο]έίηρ ατε απεπάπταρ]ε; {Παί Ώε 15 Ρ]εαάϊπρ 

η Ῥε]μα]{ οἱ οίπετ πιεπηρετς οἱ ἴπα [ΑΠΙΙΙΥ ΠΕΒΤΕΙ {ο Ἠϊπι απᾶ ἆε- 

ρεπάεηί αροπ Πϊπι {ος δεουτίης τεάτεςς; (μαί 1 ποιά Ῥε υ]εκεά 

{οτ ἨΙΠα {ο τεῄα5θ Πῖς αἷά. Ἠςε πχαςί «Ώου {ατίῃετ {λΠαῖ Πο Πας πιαάε 

ενετγ αἰτεπιρί {ο 5εί{]ε {πο οα5δε ομῖ οἱ οοιατῖ. 

ΤΠις Πτςί απα]Π{γ οἱ {Πε Ιάεα] ρτοείη, αἀαρίεάπεςς ἴο 5εοτε πε 

σοοά ψ]] οἱ ιο Ίατγ ΡΥ {πα πιθαης Ιπάϊοαίεά, Ὀἱοηγσίας Πηάς 1η 

Π1]] 1η οςτ ΡΙΟΕΠΙ. 

ΤΠε 5οοοπᾶᾷ Ῥιατροςε οἱ α Ῥτοεπι, {Πε οἶἰεαί ΙηδίτασΏοη οἱ ἴπε 

Ίατγ ας {ο ἴΠε ο85δε ἵη Παπά, Ὠἱϊοηγσίας πάς εαια]1 πε] {αἱβ]εά. 

ΤΠ Ρτοεπῃ Ιπο]αάςς α νΙτίαα]| πρόθεσις, ΝΠΙΟ] ϱῖνες αἲὶ ἴ]ε ΙΠ{ΟΙ- 

πιαίίοη {παί ἶ5 πεεάςεά {οτ {πε απάειδίαπάίης οἱ π]παί {ο1]οινς. 

Τε (Ιτά αἴπι οἱ α Ρτοεί, {Πε αμϊοκεηῖηςρ οἱ αἰίεηΊοη, Τ)1οη75- 

Ι15 5αγ5 ἶ5 {ο Ῥο τεαοῃεά ὮΥ 5ὐτρτὶδίης οἵ ενεη Ρραταάοσίσα| 5ίαίε- 

Πλθηί5, απά ὮΥ ἀῑτεοί αρρεαὶ {ο {ἔἶνο Ίπτγ. ΤἨΠε5ε ἰπίπρς, ίοο, 

Γιοηγςῖας α5ευτες ας {Πα Ὡς Ππάς Ιω {πί5 Ρτοεπα, Ὀπί {ο {πο πιος- 

6ΙΠ τεαάςατ 1ΐ 5εεπὶς {ῃπαί Πὶς π]ςῃ {ο Ππά Ἡετε αἲἰ {Πε εἰ]εππεηπῖίς ος 

{πε Ιάεα]ὶ Ρτοείη πημδί Ώανε Ῥεει {αίπετ {ο Ίο {ποαρηῖ; {οί ἴπετε 

1 οετίαΙΏΙγ πο ἴοιοὮ οἱ (πε πονο] οἵ 5αΓρτϊδίπρ οἵ ραταάοχίσα] 1η 

(ποαθΏί. Ῥοπιε οἴποτς οἱ 1/5ίας5”5 Ῥτίοείης Ώανε ἴπεδε οματαοίετ- , 

1 Γγεέας, ὃ 24. 
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Ιίίος ἵη ἃ πιατκεά ἄαρτες, Όαί ποί ἴΠὶ5 οηςθ. ΤήΠετε ἶ5 α ἀῑτθοί 

Ῥταγετ {ο {πε Ί1τΥ, Ῥαΐ ἴιαί ἶ5 Ῥτίεξ απά ποί ΥΕΙΥ ΙΠΠΡΓΕΡΒΙΥΘ. 

Τμπε Ἱαηριασα οἳ {Πα Ῥίοειι, 1κε Οιαϊ οἱ ΤΥ5ιᾶ55 ΡΤΟΕΙΙ5 1ῃΏ 

σεηστα], 15 {οτ ἴῃ6 πιοδί ρατί Ῥοετίοᾶϊο. Α Ίατρετ ρτοιρ οἱ ἰποιβΏῖς 

ἶς Ῥτουρμί {οσείπετ απάετ α αἶηπρίε δεηίοησθ σἰταοίατε Ῥοία η 

ὅτ απἀά ἵηπ 5 2-3 ἴΊαηῃ ἵδ αδιαὶ νι Τωδίας. ΤΓΠε ΙΠΙΡΤΕΒΡΡΙΟΠ 

6 οπε οἱ ἀἱρηιγ απά ϱατηθδίηθ». ΤΠετε 5 πο τΠείοτίσα| 

επιὈε]ΙςΏπηεηί οἰίπει ἵπ στοιρίηρ οἱ οοἶα οἵ ἰπ ΡΙΑΥ ου ποτᾶς 

οἵ ΡΊΤα565. | 

Π. Διήγησις, Να7γάή0, δὲ 4--1δ. 

Γιουγσίας ρῖνες Ώο οοπιπιεηί 9Η {Πῖ5 « παιτανε,” Ῥαΐ Ῥείοτε 

ααοέηςρ ἰΠῖ5 5ρεεοΏ Πο Παά δαπηπιεά αρ Π15 γ]ευς οἱ 1Υ5ί85’5 εΧ- 

οεἰἰεπος ἵπ εαοξ; Ρατί οἱ α 5ροεσοῃΠ. ἘἩε ἴλετε 5ΡοΚε α5 {οἱοι5 

οἱ 5 Ῥοϊνετς ἵπ πατταίοη (ὁ 18): Ιω παιταΠοη, ΥΠΙΟΣ 1Ώ ΠΙΥ 

ορίηῖου ἀθεπιαπάς ἴπα αἰπιοδί ΙΙδάοπι αηΏά αἰεηΏοῃ, 1 εοηςἰάετ 

Εἰπι απαιεςΒοπαῦΙγ {Ώε ργεαίῖεςί οἳ αἰ] οταίοίς, αΏά { ἀεοίατε Ἠ]πι 

το Ῥε ἴπο πιθαβδατα απά δίαπάατά (ὅρον τε καὶ κανόνα). Απά 1 Ῥε- 

Ἱενο (λαί ἴπε {τεαίίσες οἩ {ῃ6 ἴπεοτγ οἱ τΏεῖοτίο πο οοΏίαΙῃΏ 

αηγίΠίησ να]ααρ]ο οἩ ἴπο 5αρ]εοί οἱ παιταΊοη ̓  Πανο ἀετίνεά 

ἴπείτ Ἱηπδρίταίίοη απᾶά {λαῖτ Ῥτεοερί5 Ποπι ΠΟ 5οµτος Ίοτε {Παπ 

ποπ {πα γτοτ]ςς οἱ Τγδίας. Τοτ Πὶ5 πατταίίνες εχςος] ἵπ οοποῖδεηεςς 

αηΏά οἶεατηεςς. Νο οίῃείς 8Τε 5ο οματηίης απά Ρειςιαςῖνο. ΤΠΕΥ 

οοηνΊησε γοι 'Ῥείοτε Τοι Τε α/άΤε6, 50 ἴλπαί 1{ 15 ποῖ 645Υ {ο ππᾶ 

ΔΏΥ ηαττα(]νε 5 α ΥΏο]ε, υ. ΔΏΥ ρατί οἱ οη8, ἴ]λαί ἶ5 {αΐδε οἱ ππ- 

οοηνΙηοΙηΡ. ΦοΏ Ροϊςυαδίοη απάἆ οἩατιι ατθ 1Π ηϊ5 5ρεεσΒ, απᾶ 

5ο οοπηρ]είε]γ ἆο {πε Ἠαατετς {οτρεί {ο αξίς ποίμετ 1έ 15 ίτας Οἱ 

Ποιος.) 

Τηῆϊς επίΠαδίαςπι οἱ Ώιοηγσφίας {οτ 1751855 πατταῖΊνες 15 αςίβεςά, 

αηά ΊΏ ΠΟ οᾶδε ποτε {111γ (Πατ 1η ἴπαί οἱ {Πε πατταΏΊνε απάετ ἆῑς- 

οἁδοίοη. Της, Ἰ]κα ἴπο ρτεαί πατταϊϊνο οἱ {πε αττοδί 1Π ΣΠ, απά 

ἴπε εΥεη ρτεβίετ παττα(ἶνε ἵη 1 --- απ Ποηεςί ΠαςΡαπά᾽5 5ίοτγ Οἱ {Πε 

«εάμοίῖοη οἱ Πΐς γοιΏςσ πηίε ὮΥ αη ατὶςίοοταϊ --- Ώας {πε Ρειςααδῖνε 

Ρούετ Οἱ 5ΙΠΙρΙ6 αηπά οἶθατ 5ρεθεοΠ. ΕΒιαΐ ἵη {Πῖς παττα νε {Ίετε 15 

ἃ 5ίτοκε οἵ ρεπίας {αί Ῥίασες 1ὲ 4Όουε ενεἠ {Πε οίΏετ ἴπο. ΤΗϊ5 
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ἶ6 {λα Ιπἰτοάµσίοηπ ος ἴπε πιοίΏετ”5 Ρρίθα ἴῃ Ἡει ΟΝΩ Ιοτάς. ΤῃΠο 

πηοίπετ οομ]ά ποί Ρ]εαά {η οουτί, Ῥαέ Ὦγ Ρἱοέατίηρ {Πθ 5οεπε ἵΏ τα 

{απηϊ]γ οοιης]] 1 Υδίας οαιτίες ἴπε ]1Γοτς ἵη Ιπιαρίπα{ίοη {ο ἴΠαί ΤοΟΠη 

πηθτε α ΜΟΠΙάΠ Ῥ]εαάς γη Πετ {αΐμετ, Ρτοίεςίηρ αραϊηςί ἴπε 1η- 

παίυτα] στεεά ἴΏαί Ώας τορρέεά Πὶς ού Ώ σταπάςοης, απά Ῥερρίπρ 

Βίπη ἴο ἆο 5Ιπιρίε ]αδίοε Το πετ οπι]άτεη. Ας με Ίατοτ Πθατᾶ 

Που {μα Ώεατετς οἱ {αί ρί]εα αἴο5α απᾶ 1είί {πε τοοπ], ο1επί απ 1Π 

ἴεατς, ἴπετε ἵνας Πε] πεεά {οτ ατραπιεη!ῖ. 

Ἠετοε, αβαῖη, Σ}δίᾶς 5εοιτες Πὶ5 τεςια]έ ὮΥ {πο 5ἰπιρ]εςδί 1ηΕαἨς. 

Α5 Πε ἰα]κεά ἵη Πὶς οἤ]οε γηίΏ Πὶ5 ο]επίς απά Πεατά {Πεῖτ 5ίοτγ οἱ 

(νε {απιῖ]γ πεείῖης, απά πουν {1 πποίῃΏετ οἱ {πο Ῥοὺς ῑαά Ρρἰεαάεά 

ν(Ἡ Ἡετ {αίΠετ, Ἡε Ὠαά {πε ΙηβὶιϱΗί {ο 5εςο ἴ]αί {πε οεηίτα]- Ροῖηί 

οἱ {πε Ρτοδεου{ΙοηΏ 5Ώου]ά Ῥε {ο ππαΚο {πε Ί1τγ 5ες {Πῖ5 οαςδε α5 ἴπε 

ΠΙΟίΠΕΙ δα 1. Ἠετ νίεν οἱ 1έ πηονεά Πϊπι, απά Ὦε Κπεν 1 ποιά 

ΏΊΟΥΕ {πε 111. Ἠῖς ποτ] Ίνας ἴο {ακο ἰΠῖς πατταίῖνα Ποπι {Πε 1ρς. 

οί Πῖ5 ο]ιεΏίς, {ο Ρτεδετνε Ἱΐς παίπτα]ηεςς απά 5ΙπιρΠοϊ(ίγ, {ο 5αΡρΡρίες5 

ΏΟΠ-εββεΏ/{Ιαἱ5, απά {ο Ῥτῖης οαί {ο Ροῖηίς οἱ τθα] ῬοΝετ, οοπάεΏς- 

115 απά οἰατγίηρ αἲ. ΤΠε τεδα]έ Ίνας α γνοτ]ς οἳ ατί ρετ[εοί ἵπ 

{πο οοποθα]ππεηί ος ατέ, 

Ἔλε Ίαηπριβρο ἶδ, 5 ἵη 1/}5ία55 πατταϊίνες 5σΕεΏΕΤΑΙΙΥ, οἵ ἴἶε 

εἰπιρ]εςί {οτπι. Έοτ {πε πιοδί Ρατί {νε 5εηπί6ησες Τε 5ἱιοτί. ΊβΏεη 

{Πε ἄτο εχραηάεᾶ, Ἱί 165 ΏΥ α 5ετίες οἳ 5Ιπρίο οοὔταϊπαίε οο18, 

Ῥιπάϊηρ {Πε {ποιρΏίς υποιί ππαΚῖης {πε γΠο]ε οοΠΏΡΙεΧ. 9ο {πε 

Ίοηςρ πατταίϊνε φεπίεπος οἱ ὃς. Τ]ε Ίοηρ 5οηίεηςς Οἱ 8 το 5 8 

ἱρίσαὶ οχαπηρ]ε οἱ {πε ταηηίηΡ, ἵη ἀἰδίποίοη ποπι ἴπο ρετίοάἰς, 

σίτιοίατο. Βιΐ, 85 οὔεη ἵπ Τγδίας, ἴπα αἰπιρίο πηατταίίνε ἶ5 οοη- 

οἰαάεά ὮΥ α 5ίΓΟΠΡ, ἀαιηΡρΗΠεά 5επίεησε, 1Π ΕΠ11 Ρρετῖοᾶ]ς {οτπι (5εε 

ΑΡΡ. 544) 1--- 
δ 18. τότε μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί 

πολλῶν καὶ δεινῶν ὑπὸ τῆς γυναικὸς ῥηθέντων 

οὕτω διετέθηµεν πάντες οἳ παρόντες 

ὑπὸ τῶν τούτῳ πεπραγμένων 

καὶ τῶν λόγων τῶν ἐκείνης 

1 Θες ΑΡΡ. ὃ 42. 

1ΥΦΙΑ5 --- 19 
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« Γ] Ν 3 

ὁρῶντες μὲν τοὺς παῖδας 
Φ ω / 

οἷα ἦσαν πεπονθότες 
3 / δὲ α. 9 / 

ἀναμιμγησκόμενοι δὲ τοῦ ἀποθανόντος 
ε .] / Α 3 [ ΔΝ 9 ΄ ΄/ 

ὥς ἀγάξιον τῆς οὐσίας τὸν ἐπίτροπον κατέλιπεν 
93 ο Ν ο) 

ἐνθυμούμενοι δὲ ὡς χαλεπὸν ἐξευρεῖν 
4 9 9 α Αα ο 

ὁτῳ χρη περι τῶν ἑαυτοῦ πιστεῦσαι 

| 9 3 / 
ὠστε, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

µήδένα τῶν παρόντων δύνασθαι φθέγξασθαι 
ὶλλὰ λ ὃ 2 ν. 8 α / 

ἀλλὰ καὶ δακρύοντας μη ἧττον τῶν πεπονθότων 
΄ ” ο 

ἁπιόντας οἴχεσθαι σιωπή. 

ΤΠ. Ἠρόθεσις, ϱοβοσ1{ο, 88 τδ, το. 

Α Ῥγίε[ πρόθεσις Ιπίτοάμσες {πε αἰἴπάανίίς οἱ γίηθβδες απά {πε 

ἀἰδοιδδίοη οἱ {πε σαατάϊαπ’5 αεοοιηίῖς ας Π]εά {Ώ ἴπε οοιτῖ. 

ΤΝ. Πίστεις, «4011711410. 

Ἡ)ε Κπον ποπ ΠΓἱοηγςίας] {Παί {πο αισαπιεηί οἩ {πα αοσοιηίΐς 

οπὈπαίεά ὮΥ Ὠιοριίου {ε]Ι Πίο Ίο Ρατίῖς: ἄ, Ὀϊδομβδείου οἳ ἴπε 

ἀδε {Παί ὨΏϊορίίοη οἰαίπις {ο Ώανε πιαάε οἱ {ἴ1ε Ρτορετίγ πΠῖσος Τα 

αἁτω]ῖς Ὡς ας τθσθῖνεά {Τοπ ἴπε εδίαία; ὄ, Ῥτοοί ἴπαί Ἡδ ας 

τεοεἰνθᾶά α πιο] Ίάτρετ 54η {παηπ Ὡς αἀπαί. Τε 5εοοπά ρατί ἶ5 

ηοί Ιπο]αάεά ἵπ ναί 15 ρτεςετνεά. 

Τπε οεχαπ]πα{ΙοΏ οἱ {Πε α][εσεά εχρεπάίητες ἶ5 5Ώατρ απά οἶεατ. 

ΤΠε ονετοµατρο 56εΠ15 ΝΤ ίεη οἩ ἴῃΠε {ασε οἱ ενείγ Ιί6Πι, απά {πα 

εγίος οπ]πηϊπαίας 1Ώ α ο85ε οἱ {πε πιοδί 5Παπιε]εςς {ταιά (55 26, 21). 

ΤΗ6 πιοδί κἰτηκίησ ο[αταοϊετίςειο οἱ {Πῖ5 οοηνἰποίης ατραπιεηί ἶ5 ἴΏε 

Τ}δίαη Ῥτενϊίγ. Οτί ο{ αΏ αεοουπΏης οἱ εἰσΏί γεατς 15ἱ35 5ε]εοῖς 

8 νΕΙΥ {εν ἱγρίσα] Ιἴθιηςδ, πΊαΚες {Πε πιοδί οἱ ἵπεπι Ίη α Ῥπεί, οπῖ- 

Πης οοπηπηεηῖ, απᾶ ἴἶπεη ραδ5ες οΏ Ῥείοτε ἴΏε ΠεαΓεΙ5 81ε ΥΕΒΤΙΕᾷ 

ψ(Ὦ {ο ἀἰδοαδδίιοη οἱ ἀεία]]ς. 

ΤΠε Ίαηρααρε ἵ5 ἵη 5Ποτί απᾶ τουαπάεά Ῥετῖοάς. Υίροι απά 

ἴείδεηεςσς Ῥγενα!] ἵπ 1 α, απἆ {πετε ἶ5 αΏ οσσαρῖοηα] 5Πατρεηῖηπβ 

οἱ εχρτερείοη ΡΥ τηείοσῖσαΙ ἀενίοθ. ΑπίΊεςες 4ἴε ΟΟΠΊΠΊΟΠ 45 1Ώ 

1 {γοίας, ὃ 26. 



ΑΚάΌΜΕΝΊΤ ΑΝΏΌ «ΤΥΙΕ 201 

α]ἱ νίσοτοις 5Ρ6εςῇΏ ο ΤΥ5ἱ85, απά 5οπιε Τε Πεϊρηίεπεά ὮΥ τΏγπαῖης 

ο{ {πε Βηαἰἱ γγοτάς οἱ ου]α (ὁμοιοτέλευτον, 58ε ΑΡΡ. 57. 4). 

9 ΔΝ Ν / ὃ ΔΝ λ / Αα ο 5 , 

6 το. ἵνα τοὺς μὲν γεαγίσκους διὰ τὸ μέγεθος τῶν συμφορῶν ἐλεήσητε, 
ο ὃν ᾳ α / 9 9 ας 

τουτον ασπασι τοις πολίταις ἄξιον ΟΡΥΊ5 ἡγήσησθε. 

΄ 3 ΔΝ Ἆ ΄ 2 Ε] κ δ 25. καίτοι εἰ μὲν τὰς ζημίας τούτων ἀποδείξει 

τὰ δὲ σωθέντα τῶν χρημάτων αὐτὸς ἕξει 

ὅποι μὲν ἀνήλωται τὰ χρήματα 

οὐ χαλεπῶς εἰς τὸν λόγον ἐγγράψει 

ῥαδίως δὲ ἐκ τῶν ἀλλοτρίων αὐτὸς πλουτήσει. 

Τ]ο ποτά ΡΙΑΥ (παρονοµασία, ΑΡΡ. ὃ 5δ. 5) η ὃ 22, ἃ ἵπτη οἱ 

«ρ6εο] τατε 1π {15ί85, Όαί α [Ἀνοτίίε γα ἴπε τηείοτΙοίαης, 15 Πίτεά 

{ο ἴ]ο 5ατοᾶδί]ο ἴοΠε: ---- 

ἵνα γράμματα αὐτοῖς ἀντὶ τῶν χρημάτων ἀποδείξειεν. 

Τπε ρειςοπίΠοαίίοι 1Π ἃ 23, ἃ Βριτε εκ]! τατε ἵΏ Τδίας (Τη- 

ποά. Ρ. 25. Ὦ. 5), ἶ5 ἵη ἴΠθ 58ης 5αἴοαδίϊο ἴοηε: --- 

ἡγούμεγος δεῖν τὴν αὑτοῦ πονηρίαν κληρονόμον εἶναι τῶν τοῦ τεθνε- 

ὥτος χρημάτων. 

ξ ϱ4 οἤοετς α 5ἰτικίησ ΙηδίαποςῬ Οἱ 151855 Ῥομετ ο{ οοπάθηδαΠοη. 

Έαομ οἳ ἴλο ἴουτ Ὀτίοί Ρµχα5ες αάάδ αηΏ Ἱποτιπιίπαϊπο {εαίατε οἱ 

ἴπε αοἴ]οη : ---- 

οὗτος δὲ πάππος ὢν | παρὰ τοὺς νόµους | τῆς ἑαυτοῦ τριηραρχίας | 

παρὰ τῶν θυγατριδῶν | τὸ ἥμισυ πράττεται. 

ΟΕ ἠθοποιία 1π ια οτάϊπατγ 5εηςε, ἴπε πῖοε Πϊπρ οἱ ἴποιρΏῖ 

απά 58ΡεεοἩ {ο {πα Ρροτ5οΏα]ίγ οἱ {πο 5ρθααΚκετ, 5ο ἴαί {πε Ἱπάϊν]ά- 

πβΠ{γ οἱ {ία Ππ]αΏ δίαπάς οί 1Π Πΐς Ρἱ6Ε, ἴπετε 15 ποϊπίηρ Ἡετε. Τπε 

«ρ6αΚκετ πιὶρΏί Ῥε αΏγ Αἰλοπίαη σεη/(]6ΠΊΒΗΏ; Με σοῖ ηΟ ΙΠΙΡΓΕΒΣΙΟΗ 

οἱ Πὶ5 αρα οἵ {ειπιρεταιπεπί ΟΙ οπαταοίετ. 

Φοιπς 5εε ἀθεβηϊίο ἠθοποιία ἴπ ἴα πιοίπει5 δρεεσβ, Ῥαΐ 1έ 15 

ταίΏε {ης ἦθος οἳ πΨοπιαπποοά απά πιοίπετποοά Ώιαη οἱ {Πῖς ραί- 

Πομ]ατ ΠιοίΠΏοτ. 

Ῥυΐ ἴΊετε 15 αποϊπετ {ἔοτπι οἱ ΡοτίταΙίητε, οἱοδεΙγ αἰεά {ο ᾖθο- 

ποιία,. ἴπε Ρρἱοίατίπς οἱ {πε οΏαταοίετ, ποῖ οἱ ἴπε δρεαΚει, Ὀα{ οί 

1 εε Τηίτοά, Ρ. 29. 
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Πὶς ορροησηί. }Λε Ώανε οργίαΙπ]γ α Ρειδοπα] ΡροτίταΙί οἱ Τἱορίίοη, 

απά ἰπὶ5 ΡΥ ἴε εἰπιρ]ε τεοῖία] οἱ Πὶ5 γγοτάςδ απά εοπάμοξ. Τήετε ἶ5 
ηο Ρρίᾗπο πρ οἱ ορρτορτίοις ερ](Ὦείς. ἙΥ Πῖ5 ονΏ οοπάποί ρτεεά 

6 «ΠΟΝΏ Το Ὠανε Ῥεεη ἴηε οηε Ργϊποϊρἰθ ΟΓ Πὶ5 Η{6, ΠΟΙΏ ἴπε Πππε 

ΝΏθη Ἡε πηαττ]εά Ὠϊ5 ἀααρΏίοτ {ο Πῖς Ὀτοίπετ {ο Κεερ Πο]ά οἱ Πϊ5 

ΙΠΟΓΘΕ8ΡΙης Ῥτοροετίγ, ἴο ἴμε ἆαγ ππεη, γΗἩ ὮΏο]οιυ ῬΡτο[εςσδίοης οἱ 

τεστεῖ απά υηὮ 5Ώαπιε]θςς Ἰϊο5, Ἡς {άτηεά 5 ρταηπάδοης οί οί 

ἆοοἵς. 



ΧΧΧΙΙ 

ΚΑΤΑ ΔΙΟΙ ΕΙΤΟΝΟΣ 

ι Εἰ μὲν μὴ μεγάλα ἦν τὰ διαφέροντα, ὢ ἄνδρες δικα- 
/ 9 3 3 ε ο 3 ο η ελ 

σταιυ ουκ αν ποτε εἰς υμας εἰσελθεῖν τούτους ειασα., 
/ - Ν Ν 3 .. 

νομίζων αισχιστον εἶναι προς τους οἰκειους διαφέρε- 
3 ΄ ϱ 32 / 6 3 -- ” . «ς Α 

σθαι, εἰδώς Τε ΟΤυ ου µΟονοΝν ου ἀδικοῦντες χειρονς υμιν 

5 Αα » ν Ν ᾳ ἁ ν ς 3 ο 
ςεἶναι δοκοῦσιν, ἀλλὰ καὶ οἵτινες ἂν έλαττον ὑπὸ τῶν 

/ » ν θ Δ ού 3 ΟΥ 

προσηκὀοντων εΕχοντες ανεχεσύαι µη ὀυνωνται' ἐπειοη 

µέντοι, ὢ ἄνδρες δικασταί, πολλῶν χρημάτων ἀπεστέ- 

ρήνται, καὶ πολλὰ καὶ δεινὰ πεπονθότες ὑφ ὧν ἤκιστα 
9 Αα 5 9 3 ὃ Ν ” . 9 , 

οέχρην επ ἐμε κηοεστην οντα κατέφυγον, ἀναγκχγ µοι 

τ. τὰ διαφέροντα: ἐμοὶ διαφέ- 

ρει - {ὅ /4ήΐεη {ο 116, ἴ ασε 

σοἍ1ε{Λ{ης αἱ {αᾖε, πεηποε τὰ διαφέ- 
ροντα-Ξ- {ᾷε {ςμές αέ θέαᾖε. --- εἶσελ- 
θεῖν: α ἰδο]ηίσα] ἴείπ; ορ. 25. 26 

εἲς ὑμᾶς εἰσιόντες.--- τούτους: {16 
αδααὶ ποτά {οί εἰίπει ρ]αΙωΙβ οἵ 
ἀείεηάαηπί: ΊΏετε ἴΠε εἰάει 5ο, 

πο ας οπἱγ τεοξη{ΙΥ οοπςθ ος 

ἃδε, ἶ5 ἴεοπηϊσα]]γ {Πε οπἱγ Ρ]αΙη- 
15 Ῥαϊ Πΐ5 οιηρες Ρτοίμετ ἵ5 
εαια]]γ Ἱπ{ετεδίεά η ἴΠε δαϊέ, απά 

15 ἀουδί]εςς Ρτεδεηί{. - πρός: 5ε6 

οὗ ὃ το ΟΠ. Νοίθ. ---τε: ἴἶπε 51πῃ- 

ΡΙε τε (π](Ποιί καί Οἵ ἃ ΟΟΙΓ6]. τε) 
16 νετΥ τατε]γ α5εᾶ ἵπ Ρτοςο {ο οοη- 

ηεοί 5ἵησ]ε Ἱγοτάς; 1ἱ5 µ5ε ἴο «οἩ- 

ηεοί οἶθαςδες (α5 Πες) ἵ5 οΟΠΙΠΙΟΏ 

ἵῃπ Ἠετοά. απά ΤΏπο., 1655 οοπι- 
ΏΙΟΠ η Χεῃ., απά {8ἵ6 ἵη ἴπε 

οταίοις (ΚΚ πλῃ. ΠΠ. Ι. Ρ. 242). (Ορ. 

ορ. Ἕμα τν ος πο ο οτι ο.. 

5 ΤΥς5ὶας᾽ς οηε ΡΙΐ οἱ οἰά-{α5Πίοπεᾶ 
ογηίαχ. ὁ9εε Ιηίτοά. Ρ. 256.-- 

ἔλαττον ἔχοντες: θε τσυογο{εῶ, 

227176. ἙἘοί οοηηπεοίοηυ ΥΠ 

ὑπό 8ε8 ΟἨη κατέστησαν 12. 43. --- 
ἐχρῆν: {ος {πα {ΟΓΠ1 5668 ΟἨ 12. 48. 

Ρο {οτσε 568 ΟΗ εἰκὸς ἦν 12. 27.--- 
κηδεστήν: ές, ΑΏΠΥ οοηΏπεςίΙοἩ 

ῬΥ πιατίαςθ. ΕΥ ία οοηίαεχί Ώετε 

οἱ α ὈῬτοίλμει-ῖη-]αν: ἵω ὃ 5 οἱ 

 ΓαἴΠετ-]η-Ιαν. ὉΡρ. οἩ 10. 48. --- 

κατέφυγον: {Πε Ρρετίθεοί παὶρῃΏί πανε 
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/ 3 Αα λ ων 

ϱγεγένηται εἰπειν ὑπὲρ αὐτῶν. 

ΑΥΣΙΟΥ 

ἔχω δὲ τούτων μὲν ἆδελ- 
φήν, Διογείτονος δὲ θυγατριδῆν, καὶ πολλὰ δεηθεὶς 
»’ / Ν Ν ω 5» ω ό 9, ιά ἀμφοτέρων τὸ μὲν πρὠτον ἔπεισα τοῖς φίλοις ἐπιτρέψαι 
δίαιταν, περὶ πολλοῦ ποιούµενος τὰ τούτων πράγματα 
µηδένα τῶν ἄλλων εἰδέναι: ἐπειδὴ δὲ Διογείτων ἃ φανε- 

ο » ζ. λέ Δ , ος λ ῶ ς ὼ το ρῶς ἔχων ἐξηλέγχετο, περὶ τούτων οὐδενὶ τῶν αὐτοῦ 

φίλων ἐτόλμα πείθεσθαι, ἀλλ᾽ ἐβουλήθη καὶ φεύγειν 
, ΔΝ λ . Ν ω λ / 

δίκας καὶ μὴ οὖσας διώκειν καὶ ὑπομειναι τοὺς ἐσχά- 

Ῥεεπ ἀ5εᾶ ας ἵπ {ο οογΓθδροπαΐησ 
οἶααςε (ἀπεστέρηνται), Ὀαί ἰἴλείτ 

αβρεα] ἴο ἴΏς 5ρ6αΚΕΓ Ίνας 50ΙΠ6- 

ἴΠϊπο 5ο αἰτ]κίησ αηπά ἀεβη]ίε, απ 

σίαπας 5ο νἰνίά]γ ἵη Πὶς παπά, ἔ]ιαί 

Ἡς ας5ες {πε αοτ]5ί (οί ἴπε ἀεβηῖίε 
αοί) ταίΏεΓ ἴπαΏ {1ο ρετ{εσί (οἱ {με 

Ρτεξεηί 5Η πα {1οἨ). 

2. δεηθείς: ραςδῖνο ἵπ {ΟΓΠΙ ΟΠΙΨ, 

Ι,. ἃ ϐ. ο... Π. 2: ἨΠΑ. 4907: 

(. 444: Ἑ. τ5δ. 34: (αἱ. 394. --- 

ἐπιτρέψαι δίαιταν: α ἴεολη]σαὶ 

ἵεττη, ορ. [Ώειη.] 5ο. 45 συνῆγον 

αὐτοὺς οἱ ἐπιτήδειοι καὶ ἔπεισαν 
δίαιταν ἐπιτρέψαι αὑτοῖς {εί 
Υειῶς ὄγοιιςᾖέ {ᾖε2 {ορεί/εν αλ 
ΦεΓςάεα {ε77 {ο ο1401741 ἔο {67 

αγδ1}αζ103. ---πράγµατα: 1.. ἅ 5. 

σ.σ. ΠΙ. 5.---ᾱ ἐξηλέγχετο, περὶ 

τούτων: ἴπο Ῥοδίήοι οἱ {πε τε]. 

οἶαιιςα Ὀσίοτοα 15 απἰεοεἀςηί πιακες 

Π επιρῃαςο. Τ{ε ρτοδεοιίίοπ παά 

Ιηάιςραίαρ]α Ῥτοοί α5 ἴο α Ῥρατί 

οἱ ἴπε οδἰαίε; Ὀϊοσίίοη Ίνας ποί 

υήππο {ο γἰεΙά ενεη ας {ο {Π15. 

---«ἐτόλμα: {οΐς0ε 5 Ἱη 12. 5: ΟΡ. 

ἐβουλήθη ἵη πε {ο]ον]πο εἰαμςε. 

--καὶ φεύγειν δίκας καὶ μὴ οὔσας 

διώκειν: {ια ρτεδεηί Ιπβη]Ίνες απ 

με Ρ]υτα]ς (δίκας .. . οὔσας) τείετ 
ποί {ο ΑΏΥ ρατσμίας πιονειπεηί 

οἱ Ὀϊορίίοη, Ραΐ {ο Πὶς ἀείειπι]ηα- 

Ποητ {ο ανα Πϊπιδεή οἱ αἱ {λα 

ἑππΙδίς απά ἴαπτῃπς οἳ {πο Ιαν. 

φεύγειν δίκας 15 ἴ]ιε ασια] {ΕΙΠΩ {ΟΙ 
ἀείεπάϊπρ καὶΐ. μὴ οὔσας διώ- 
κειγ, {ο ᾖγοσέε]{ε «ζΐ5 {ο δεί αςζαε 

«ἴεστιζῇ, τείετς ἴο οπε οἱ ἴλε {τίσιζς 

(ο; σαϊηίπσ Ώπια. Ἡ αἃ ῥρατίγ 
ίο α 5α]ἱ {αεά {ο αβρρεαι αἲ ἴπε 

Ώπιε δεῖ {ΟΥ {γία], Ὦς ]ο5δί Πῖ5 0.56 

δν ἀείαι]τ: 5ος ἃ σ.δο η {πε 

οουτίς Ίνας οα]]εά ἡ ἔρημος δίκη: 
1 Ἡ γνας Ῥείοτε α Ῥοατά οἱ ατρῖ- 

{ΥΑ{ΟΙ5 1{ γνας αἱςο οα]]εά ἡ μὴ οὖσα 
δίκη. Βπαὲ Όπε νο Παά ενας ]οςί 
α σ.δα ὮΥ ἀείαα{ πιϊσΏϊ, υ(Πῖη α 
«ρεο]ῃοά πε, αρρεα] {οτ α Ποατίως 

οη {πε στοιπά ἴῑαί {πεις Ί΄ας 5{- 

Ποϊεπί τεᾶβδοΏ {οἵ Πὶ5δ ποή-αβρεαί- 

απΏος: ἵπ {ῃῖς οᾶ5ε ο τνας 5αἷά τὴν 
ἔρημον (δίκην) ἀντιλαχεῖν οτ τὴν μὴ 
οὖσαν (δίκην) ἀντιλαχεῖν. --- τοὺς 
ἐσχάτους κινδύνους: αη εχᾶρθεί- 
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τους κινδύνους μᾶλλον ἢ τὰ δίκαια ποιήσας ἀπηλλάχθαι 
ΔΝ ΄ 3 λ / ε ο δέ, 3λ λ 

δΤωΝν προς τούτους εγκ ἠηματῶγν» υμων έομαυ, εαν μεν 

ο 9 Αα 3 κ 3 

οο ἀποδείζω οὕτως αἰσχρῶς αὐτοὺς ἐπιτετροπευμένους ὑπὸ 
ων / ε Ν ι « Ν ω 8 

τοῦ πάππου ὡς οὐδεὶς πώποτε ὑπὸ τῶν μηδὲν προσγ- 
ων) [ο Αν Δ 

κόντων ἐν τῇ πόλει, βοηθεῖν αὐτοῖς τὰ δίκαια, εἰ δὲ µή, 
, λ ο , ε δὲ 5 ν ν 

τούτω µεν απαντα πιστεύει», Όμας ὁε εἰς τὸν λοιπον 

χρόνον ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. 
ο, αὐτῶν διδάξαι πειράσομµαι. 

ἐξ ἀρχῆς δ᾽ ὑμᾶς περὶ 

᾿Αδελφοὶ ἦσαν, ὦ ἄνδρες δικασταί, Διόδοτος καὶ 
ε / Ἆ ε / ΔΝ λ ΝΔ 

Διογείτων οµοπατριου και ομομ/Ίγτριου και Την μεν 

9 ο 3 / 3 / ο οὲ αν 5] / 
ἀφανῆ οὐσίαν ἐνείμαντο, τῆς δὲ φανερᾶς ἐκοινώνουν. 

ἐργασαμένου δὲ Διοδότου κατ ἐμπορίαν πολλὰ χρή- 
/ 95, Ν ΄ ω Ν « [ο] 

8οµατα πείθει αὐτὸν Διογείτων λαβειν τὴν ἑαυτοῦ θυγα- 

αἰεᾶ κἰαίεπιεπί: αἲ ἴπε πιοςδί ἴπα 

Ρεπα]ίγ νψου]ά Ὃε οµπΙγ {Πε τεδίο- 

γαίοη οἱ ἴΏε 5ππ {οαπά {ο Ώανε 

Ὄδθεῃ {ακοεῃ, αηπά α πε οἱ ο0πΠ6ε 

«ἰχίῃλ οἱ ἴπαι αιπουιηπί: δ]] ἴἶεα 

ραρΙο ἀϊδστασε πιαςί Ὃε οοπηίεά 

ΑΠΙΟΠΘ {1ο ἆαησείς. ---- πρὸς τού- 

τους: {0ἵ:08, 566 ΟΠ 16. 1ο. 

8. ἐπιτετροπευμένους: ῥθΓί. Ῥε- 

οβ.ςα Ίο συ]]{ οἱ ἴα σιατάἶαη ἷ5 
το {αοί ἰπαΐ 5 ἀἴδοιδςδεά. ὁ5ε6 ΟΠ 

εἰργασμένοι εἶσίν 12. 22. ----βοηθεῖν 

αὐτοῖς τὰ δίκαια: α Ο«ΟΙΠΠΙΟΏ οΟἩ- 

ἀεηςδεά εχρίθδεῖοη: τὰ 

({εἴ 245) 5 ἴμπα αοο. οἱ εΠεοί 

(ΠΑ. 714: ᾱ. Τοῦς. 1; Ἑ. 333-4: 
(1. 5326. Ὦ): {ο αἰζ {πε {εῖγ 
71ρήές -- το αἷά ἴλαπι ἵπ ορίαϊη- 
ης {Πεὶγ τ1ϱΗ{5.--- Χείρους: 566 ΟΠ 

16. 3. 

Να 

δίκαια 

4. ἀφανῆ, φανερᾶς: ἵη σθησίαΙ 

Ξ- Δεγςοαί {470Φε}έγ, γεῶῦζ επίαίε; 

0α5Π. Ἱηνεδίπηεηίς, απἆ οτδά]ίς ατα 

αἱνναγς οὐσία ἀφανής; Ώοιςδες απά 
Ἰαπάς αΤο οὐσία φανερά; ἴηε αρρ]]- 

οαΐοη οἱ {πα ἴθγπας {ο οἴλὮεί ΡΙΓΟΡ- 

ετίγ 5 ναΠαῦ]ε, α5 ἴΏεγ ατο ηοῖ 

5ΠαΓρΙΥ ἀεπηεά Ἱεσαὶ {ἴδίπ]ς. ---- 

θυγατέρα: (ἴθεκ πιαττγί8σες Υ6Γ6 

τεσι]ατ]γ αιταησεά Ὦγ ρατειίς απά 

σιατάἰαΏ5: ΠΑΙΙΤΑΙΗΥ ἴα ῥρτοροετίγ 

τε]αίῖοης οἱ ἴπε οοηίταοί είς αἃ 

Ῥτοπήπεπί οοπφιἀεταίίοπ. Οµί ο 

{Π]5 στον’ ἴΏε {επάεποΥ {ο εποοιΙἵ- 

ασε πιαιτίασα Ῥεΐνεεη ηθαΓ τε]α- 
Ώνες (ορ. 1Υ5ία5ς ΟΝΏ ΠΙ8ΙΤΙας6, 

Πηίχοά. Ρ. 23) η οτἆεί ἴο Καερ 

ἴπε {απη]γ Ρρτορετίγ Ιπίαοι Α 

ΠηΔΏ πη]σΏί ενεη ΠΠαΙΤΥ Πὶς Πα- 

οἸδίει 1 5σΏῃε ἵας οἱ α αἀἰπετεπί 
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τέρα, ἧπερ ἦν αὐτῷ µόνη: καὶ γίγνονται αὐτῷ ὑεῖ 
΄ . / / λ ή Δ / 

ὅ δύο καὶ θυγάτηρ. Χχρόνῳ δὲ ὕστερον καταλεγεὶς Διό- 
Ἆ ΄ Α ς ῳ ιό Ν ὃοτος μετὰ Θρασύλλου τῶν ὁπλιτῶν, καλέσας την 

ε α Ἀ 9 Αα 8 Ν 9 » 
ἑαυτοῦ Ύγυναῖκα, ἀδελφιδῆν οὖσαν, καὶ τὸν ἐκείνης 

κ 2 ς Αα λ Δ λ 3 / / υμὲν πατέρα, αὑτοῦ δὲ κηδεστὴν καὶ ἀδελφόν, πάππον 

δὲ τῶν παιδίων καὶ θεῖον, ἡγούμενος διὰ ταύτας τὰς 
ἀναγκαιότητας οὐδενὶ μᾶλλον προσήκειν δικαίῳ περὶ 

λ ε Αα ων / , .» (ὃ 
τοὺς αὐτοῦ παῖδας γενέσθαι, διαθήκην αὐτῷ δίδωσι 

θκαὶ πέντε τάλαντα ἀργυρίου παρακαταθήκην’ ναυτικὰ 

ΠΙΟΙΗΕΥ. ----δὑεῖ: {οτπι, 5866 ΟΠ 12. 

34- 
5. καταλεγείς: ἴΏε ηαΊηθς οἱ α]] 

οἰίζεης Παβ]ε {ο παΠίαιγ 5ετνίοε 
(πιεη Ῥείπεεη εἰσηίεεη απά θΙχίΥ 

γθατς οἱ ασε) πετο Κερί ραρ]Ηεἰγ 
Ροδίεά Ίη απ οΗιοῖαΙ Ηςδι. πει 

ΊΓΟΟΡς Ίγετε {ο Ῥο ολ]]εά ΙΠπίο 5εἵ- 

νίοῬ α 5ρεοία] άεοτεε οἑ {πε Ε)οσ]εςία 

ἀεϊατιαϊηεά 16 ἆσας γη ]η ΥΥΠΙΟὮ 

{πε ἀταίί 5Ποι]ά Ὃε πιαάε. Οτί 

οἱ ἴλεςδε αναϊ]αῦ]ε παπιθς {πε ποΠ]]- 

ἴατγ αὐ{ποτίες δε]εοίεά ἂ5 ΠΙαΠΥ 

α5 νετε πηεεάεά {οί {πε Ἱππππθάϊαίε 
ΕΠΙΕΙΦΕΏΟΥ, απά µῥροδίεά α Ι5ί, 
ννμ]οῖ Ῥέσαιης ἴπε οὐοία] το]. 

Ό1οἩ α Πςί 15 Πετε τείετγες ἴο. --- 

Θρασύλλου: 41ο Ε.Ο. 66 (μτοῃ. 

ΑΡΡ. ἸΜΠΙΙ9 Α]οϊρίαάες Ί/ὰς ορεί- 

απο οη {πε Πε]εδροηί, ΤΗΓαςγ]- 

145 ἵνας 5επί οί ἴο ἴλο οοαςί οἱ 

Αδία ΜΙπου, ὍτἩ α {οτος οἱ 100Ο 

Πορ]ΐες, 100 ΟΑΝΑΙΙΥ, απἆ 5ο {τ]- 

Τ6ίηες (Χεπ. {7εᾖ. 1. 1. 34). Χεη- 

οΡΠΟΏ, Πο ἵπα5δ οπΠπε οἱ ἴπεςε 

ΟΔΝΑΙΓΥΠΙΕΗΏ, ἵας5 1εβ α ἀείαῖ]εά 

αοοοαπί οἱ {πε Ρρτοµπιίπασςν 5ΚΙΓ- 

πιῖσηςς οἵ {πα εχρεάἰΠοη, απά οἱ 

ἴΠεῖγ 56ενετε ἀείεαί Ὀθίοτε ἘρΠο- 

σ5 (Α7εᾖ. τι. 2. 1-0). ΤΗ{αςδγ]- 
Ί45 ας αη εΠοϊεηί απά Ῥορι]αἵ 

φεηετα], απ ορροπεπί οἱ {πο ΓοιΓ 

Πιπάτεά, αηπά οἱοδεΙγ αδδοοϊαίεα 

ψηία Τηταδγρα]ας. Ἡ ἶἵς α Ἡη]ςδε 

Πποισαί {ο Ιεί ἴπε Ίάτγ Κποι {μαί 

ἴΏε {αίμει οἱ {πο ΡΙαϊπΙΠ ]1ο5ί Πῖ5 
1{ε απάεΓ {πεῖτ ρορυ]α: σεηετα]. --- 

τῶν ὁπλιτῶν: οᾶδε, ΗΑ. 732: {. 

Ι1ο05; Β. 355.2: 4]. 5οδ. ΟΡ. τῶν 
ἀρχόντων 24- 13.---ἐκείνης: ἵη οοἩ- 
ἴαςί ὉΙ(Π αὐτοῦ Ῥε]ον. ϐϱρ. οἩἳ 
ἐκείνων 12. 77.---κηδεστήν: ερ. 

οη ὃ 1. ---δικαίῳ: αρτεεπιεηί, ο). 

ΟΏ λέγοντι 12. Ι.--- παρακαταθή- 
κην; 2.6. ἵπ {ταςί {οί Ὠὶς {ΑΤΩΙΙΥ. 

απ ἵπ ϱ.5δε οἱ Ες ἀεαίω {ο Ὀο 
ἀἱδροςεά οἱ αοοοτάἶηρ {ο {πε ψ]]. 

6. Έοιτ ἴἩα να]αε οἱ {πε 5ύ1η5 

πεηβοηεά 5986 ΑΡΡ. ὃ 61. --ναυ- 

τικά: ἵηπ ἴΠε στεαί εχίεηδίοη οἱ 

Αἰπεπίαη {ταάε 1Π ἴμε ΠΠΗ οεηίατγ 
ἴποτε σΓεῖ’ πρ α οα{οΙΙ]1γ σιατάεά 
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η Ἱ 3 ΄ 3 ὃ ὃ ΄ ε 8 ’ 4 ιά 

οδὲ ἀπέδειξζεν ἐκδεδομένα ἑπτὰ τάλαντα καὶ τετταρά- 

κοντα μνᾶς . . ., δισχιλίας δὲ ὀφειλομένας ἐν Χερ- 

ρονήσφ. ἐπέσκηψε δέ, ἐάν τι πάθη, τάλαντον μὲν 
3 α. Ν 8 Δ 3 ω) ’ ο 

ἐπιδοῦναιυ ΤΗ γνναικι και τα εν τῷ δωµατίῳ δοῦναι, 

τάλαντον οὲ τῇ θυγατρί. 
[ή 8 8 » 

κατέλιπε οὁὲ καὶ εἴκοσι 

6 μνᾶς τῇ γυναικὶ καὶ τριάκοντα στατῆρας Κυζικηνούς. 
Α Ν / 8 5» 3 ο Ν .ά 

ἵταῦτα δὲ πράξας καὶ οἶκοι ἀντίγραφα καταλιπὼν ὢχετο 
κά λ ΄ 

στρατευσόµενος μετὰ Θρασύλλου. ἀποθανόντος δὲ 
3 ΄ 3 2 / / λ λ ιά » 

ἐκείνου ἐν Ἠφέσῳ Διογείτων τὴν μὲν θυγατέρα έκρυπτε 
Ν ῳ) 3 / τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρός, . 

οΥγσίθίη Οἱ ο8Ώ5 ΟἨ νεδδε]5 ΟΓ.{Π1εἰγ 
οαἴσοε. ΤήΠετε 35 ΠΟ βγδίεπι 

οἱ ππατ]Ώιης ΙΠ5ΓαΠςθ, ὉΠπ]α {πε 

Ρηηϊήνε Ίπεαη5 οἱ ηανΙραίΙοῃ, 
ια Ρίεναἰεποε οἱ ΡΙΟΥ, απά ἴε 

{εαυεπί ἀαηθεις ὮΥν ἵνα πιαάε 

ια τῖδκς στεαίος ἴπαη 1Ώ ΠηοάείηΠ 
πιο». ΑοοοτάἰπβΙΥ {πε ταίες οί 

Ἱηίετεςί πείτε ἨἱδΏ: 12 ρετ οεηί 

ας ΟΟΙΠΠΠΟΏ, απΏά ἴπε ταίε 5ΟΙΠ6- 

πιες Ἠεηί 3Ώονο 3ο Ρεῖ οεηῖ. 

Τ]ε ραρεῖς ἶΏ εαοὮ οἆδε 5δρεοῖπεά 

ἀεβηϊίε]γ {ο Ἠπιί5 ος Ρρίαςε απά 

πας υπ ίΏ Πο {πε νούαρο Ίνας 
{ο Ὀο πιαάς. {[π {Πίς ρετ]οά οἱ {πα 

ἵαϊ [ιο ἆβηρεις πετε ρατου]ατ]γ 

ρτεαῖ. --- μνᾶς . . .: εΔΙ{οίς α5δαπιε 
ἃ ζσεπα Ἰετε, {οι ἵπ ὃ 15 Με ππά 

ἴλαί ἴ]ιο {απο]]γ οἰαϊπιθεά απ Ποια οἱ 

100 πιῖπας ΟΠ ἃ τεα] εδίαίε ποτί- 

ρᾳρθ. Της 29009 ἄτ. οἱ ὃ 15 ΠΙαΥ 

δε {λε 2000 ἆτγ. Ιοΐπαά ἵπ {πε 
Οπειςοπεςε (8 ϐ).--- δισχιλίας: ὁ6. 

δραχµάς, π]ο ἵ οὔει οπήἑτεά 

καὶ τὰ γράμματα λαμ- 

υήίἩ πάπιθείς, --- ἐπιδοῦναι : α5 
ἀἆομΤΥ (ορ. οἩ 16. 10 απά 1ο. 14): 
δοῦναι, α Ῥειδοπα] ο]. ----τὰ ἐν τῷ 
δωµατίῳ: ϱΡρ. 12. 1Ο. ---τῇ θυγατρί: 

2.6. α5δ ἀοΟΥΤΥ ΟΠ Ποι πιατΓίαρε. ---- 

κατέλιπε: ποῖ ἴο Ῥε ιπάειείοοά 
οἱἵ ἴπε 1: Ώο «1εΠ ) τΠς 5απι η 

σας ψΙὮ Πῖς νο οη Ες ἀἄεραί- 

ἴυτα; α[ίοτ Πὶς ἀεαίᾗ 5Ώε {ατπες 1ΐ 

ονετ {ο Πεί {αίΠει (6 τς). 

7. ἀντίγραφα: {πε ρ]ατα] ἶ5 σοή- 

εΓαΙΙΥ ας5εά οἱ α δηρίε «ο0ΡΥ; 

ΡΙοΡαΡΙΥ ΠΟΠ {16 οοηηθοίοη ΕΠ 

τὰ γράμματα, Ὀιΐ {Πε θἱησα]αί οο- 
οµ15, α5ξ ἵπ Απάοο. 1. 76, Ώσεπιος. 

46. 7. ἜΤηε οτἰσίπα] γη] ας ]εῖ 
υήὮ Ῥϊορίίοη (6 5); ἴλπε οοΡρὗ 
γνας Ιείι αἱ Ὀϊοάοίας5 οὔΏ Ώοιςε, 

ΡτοβαΡΙγ 5εα]εά αρ ΠΠ ἔπε οἴπεί 

Ραρεις (6 7).---ἔκρυπτε: ἱππρέ. οἳ 
απ αἴεπιρίοά αοίῖοη (ΨΠΙοὮ 510- 
οεεᾶθᾶ {ΟΙ ἃ πΠηθ). ---ἀνδρός .. .: 

56ο ΟΠί. Νοίθ. ΈΤπετε ἶς {οτοε ΙΠ 

ΤΠαἱΠεϊηις οοπ]εοίατε {ἴιαί ἴπε 
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/ ἃΔ / / ιά Δ λ 
σοάνει ἃ κατέλιπε σετηµασμµένα, φάσκων τὰ ναυτικα 

χρήματα δεῖν ἐκ τούτων τῶν γραμμµατείων κοµίσασθαι. 

«ἐπειδὴ δὲ χρόνω ἐδήλωσε τὸν θάνατον αὐτοῖς καὶ 
/ Χ / Ν Αα Ν 

ἐποίήησαν τὰ νοµιζόµενα, τὸν μὲν πρῶτον ἐνιαυτὸν ἐν 

Πευραιεῖ διητῶντο: ἅπαντα γὰρ αὐτοῦ κατελέλειπτο 
ν΄. 5 1 3 ι. ν 9 , Ν π τὸ 

στα έπιτήοεια" εκεινων δὲ ἐπιλειπόντων τοὺς μεν παιοας 
3 5 ϱ) / Ν λ , 9 α 9 , 

εις αστῖι) αναπεμτπει, ΤΥΊ)Ν δὲ μµΎγΤτερα αυτων ἐκδίδωσιν 

3 κ / ’ / » 8 

ἐπιδοὺς πεντακισχιλίας δραχµάς, χιλίαις ἔλαττον ὧν 
ε οι νο Ν ». 2δ 

9ο ανηρ αυτης εοώκεν. 

Ἰοδί πονάς αἴε τὰ ὃ ἀγτίγραφα, 
{οι ἴλαί αδθιπιρᾶοὮ εχρἰαἰηπς {Πε 

{αοί ἴλαί ἴΊ1α 5ρεαΚεί ΏΠ]αΚες πο 

ᾖδ6 οἱ α ϱΟΡΥ οἱ ἴε η] ἵω Πὶ5 

Ρίεα. ----τὰ γράμματα: ἴηΏε ποῖες {ΟΓ 

ἴπε 5ενεία] Ίοαῇς. 

8. τὰ νοµιζόµενα: ἄἅΧεπορποι 

5αΥς ἴΏαί ἴΏοςδε πο ἀῑεά Πσηᾶπς 

Ῥείοτε Έρηεξδας Ὕετε Ῥιυγίεά αἲ 

Νοδαπι (21. 1. 2. 11). Τῃα 

ἐτῖίος ̓  Ώθτθ τε[ετγεά {ο θ6Γ9 ρίοῦ- 

ΑΏΙΥ ἵη οοηπεσοη ὉΙἩ {πε ἀθά[- 

οαΐοη οἱ α οεποίαρΏ αἱ ΑίΠεης 

(1πε µνῆμα οἱ ὃ 21), αεοοτάῖης {ο 
α ΟΟΙΠΠΙΟΠ ΟΜ5ίΟΠῃ. ----ἐν 1Τειραιεῖ 

διητῶντο: {Ώ6εΥγ «Ἠνεά οἩη) αἲ ἴπα 

Ῥιταξίς, Ψηθτε ἴηε {αΐμοεί πας παίι- 

ταΙ1γ ἀχεά Πῖς τοδἰάεποε Ώεσαιιδα 

οἱ Πΐ5 {οτεῖσηΏ ἰΤαάε. Δἲ ἴπε επἆ 

οἱ {με Υθ6αΓ {πε Ῥουύ5 πείτε δεπί {ο 
ἴΠπείγ. σταπ{α{Πετς Ἠομµςδο Ἱη {πε 

οἵίγ ἵΏ {πο ἄεπιε (οἨγίας (5 14): 

{πευ α[ειννατὰ τεπηονεᾶά ση 5 

{απαϊ]γ {ο αποίἶετ Ἠοιςε (τὴν Φαί- 
δρου οἰκίαν ὃ 14): αρρατεπίϊ]γ ἴπε 
Ἠεῖτς οἰθίπι {ἶπαί {πε Ἰαδί Ίοιξδε 

ὀγδόῳ ὃ᾽ ἔτει δοκυµασθέντος 

ἵνας ΡρατοΏασθεά πΥΙΜὮ ΠΙΠΟΠΕΥ οἱ {πε 
εδίαία, {οί ἨΠεη {Πε οταπ/{α{Πεί 

Ῥτοβοςες {ο 5επά {επι ουΐξ {ο σατε 

{οί {Ποαπιδεί]νες, ἰΠεῖγ ΠπιοίΠεί 5αγ5 

Ἡε {5 οἈδίησ ΤΠειη ἐκ τῆς οἰκίας 
τῆς αὐτῶν (8 16).-- αὐτοῦ: ἴλε 

αἀνετΏ. --- ἐπιλειπόντων: ηοίε ἴπα 

{οτος οἱ ἴ]α Ρργεδεηί, α5 οοπιΡαΓεά 

ΨΙ{(Ἠ. κατελέλειπτο αβογε. --- εἰς 

ἄστυ: 5εε ΟἨ 12. 16.-- ἐκδίδωσιν: 

Τιϊοριίοῦ Ῥεσαιπε {1ο Πεαά οἱ ἴπε 

{απΙΙ1Υ, ας ἴπε οἰάεδί 5οηᾳ ας α 

ΙΗΙΏΟΓ: ΙΤ τεδίεά υνΙ{Ώ Πἶπι ἐπετείοτα 

{ο αἴΓάΏς6 {1ο 5εοοπά τηαΤΠίαςο : 

ἵνα ΊεαΓηΏ {πε παπθ οἱ {πε Παςραπά 

{ΓΟΙΙ ὃ 12. --- πεντακισχιλίας: ερ. 

ΟΠ 16. 1ο. Τ]ο απιοπΠί, {ποισηΏ 

ηοί Πἰσσατ(]1γ, 15 5ΠΙ]1 {ΟΙ α ΥΥεα]{]γ 

{αΠΩΙΥ. 

0. δοκιµασθέντος: οὗ α Ηχεά ἆαγ 

οἱ οαοΏ γθαἵ (ρετῃμαρς ἵπ Τα]γ αἲ 

ἴηπο Ῥεσϊπηϊηρ οἱ ἴ]ο οἶνΙ] γαατ) 

αἲ] τουιηΏς Ίηθη ὪΠο ταά ρας5εςᾷ 

ἴΠαῖτ εἰσλίεεπίΏ Ὀϊτίωάαν 1π {πε 

Ώψε]νε πιοπίῃς ρτεοεάίπθ Ἡετε εἩ- 

Ώτ]εά {ο επγο]]ππεπί ἴπ {πε οι Ισεης) 
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ω) ο] / 

μετὰ ταῦτα τοῦ πρεσβυτέρου τοῖν µειρακίοιν, καλέσας 
- ν Ὁ , μα .. 9 ω) « λ 

6ο αὐτοὺς εἶπε Διογείτων, ὁτι καταλίποι αὐτοις ὃ πατὴρ 
ϱ) [ω 

ν ) - 

εἴκοσι μνᾶς ἀργυρίου καὶ Τριάκοντα στατῆρας. 6 » } 
εγω 

Ὁ λ ο 3 Αα ὃ ὃ / 3 4 ε / 

οὖν πολλα των έµανυτου ΟοεΟαπανηκα εἰς την υμετέραν 

τροφήν. 
Ν ΝΔ » 3 , ὃ ’ 

δὲ και αυτος απορως ιακειμαυ. 

Ἆ μά λ ω 3 4 / λ 

καὶ ἕως μὲν εἶχον, οὐδέν µοι διέφερεν: νυνὶ 

σὺ οὖν, ἐπειδὴ δεδο- 
, ν΄ δν ) /  ν ’ , 

6ς κίµασαι καὶ ἀνὴρ γεγένησαι, σκόπει αὐτὸς ἤδη πόθεν 
10 έξεις τὰ ἐπιτήδεια. 

ο 5» 9 ΄ 

ταῦτ ἀκούσαντες ἐκπεπληγμένοι 
ο 

καὶ δακρύοντες ὤχοντο πρὸς τὴν μητέρα, καὶ παραλα- 
, 3 / ω Ν 9 / 9. α ς ἎΝ Αα , 

βόντες εκεινην Ίκον προς έµε; οικτρως υπο του πάθους 
, Ν 1 / 3 / ’ Ἆ 

διακείµενοι καὶ ἁθλίως ἐκπεπτωκότες, κλάοντες καὶ 
ω) 8 Α 

7οπαρακαλοῦντές µε μὴ περιιδεῖν αὐτοὺς ἀποστερηθέντας 
ων) ή 3 2 

τῶν πατρώων μηὸ’ εἲς πτωχείαν καταστάντας, ὑβρισμέ- 

νους ὑφ ὧν ὔκιστα ἐχρῆν, ἀλλὰ βοηθῆσαι καὶ τῆς 
11 ἀδελφῆς ένεκα καὶ σφῶν αὐτῶν. 

Πςπε (ε πιοάετη οπεο] 15ί). Ῥιαί 

ίο σαατά ἴπ5 επτοἰπιεπί 1 να 

Ργον]άεᾶ {ναί {πε εαπάϊἰάαΐο πας 

6εουτε {16 αρρτοναἰ οἱ {ια α5δεπι- 

Ρἱαεά οἰιάζαεης οἱ Ες ἄθπ]ε, απά {6 

ταήβοαίίοη οἱ {Λεῖν αοἲ ΡΥ {νε Φεη- 

αἱο. Τ]ϊς δοκυµασία ἵνας Ἱπίεπάεά 
{ο συαταηίεε ἴμε σαπάἰάαίε5 Ἱαν- 

Ίησ {εδοπε ἴΏε ΠΠ] ασε, απᾶ Π]5 
Ρεῖπσ οΓ Ρρᾳτε, {εο Αἰπεπίαη ῬΙτίΠ. 

ἉλΠι τὶς επτο]πιεπί {πε γοιπς 

ΠιαΏ Ῥαδ56ς ΠΟΠ ππάθτ οοπίτοἱ ος 

ηϊς {[αίμοι οἱ σιατάῖαη αηπά αξ- 

5ιπηθᾶ αἲἱ τ]σῃΏίς απἀ οὈΙσαοης 

οἱ οἱιζεηςΠϊρ 5ο {αἵ 5 ἴΠ6γ ποτε 

οοπραβ]α υηἩ {πα 5ρεοίαἰ ἁπίες 

οἱ Πϊ5 {νο ΥεαΤς5 οἱ 5ετνίσο ἵη ἴπε 

οιάεί οοἱρ5, ΙΝΠὶσεα Ιπιπιεά]αἴεΙΥ 

πολλὰ ἂν εἴη λέγειν, 

{ο]οινεά (5εε οἵπ 16. 29ο). Ἡ Ἱο 
παά Όεεη ππάεί σιατάΙαηδΠΙΡ, Πὶς 

Ριορετίγ Μας ΠΟΝ ἵάτπεά ονοετ ἴο 

Ε1π, Ι{Π αοσοιηίς οἱ 1ΐ5 ΠΙΔΏ8Φ6- 
ΠεΏ(. ---εἶς . . . τροφήν: 566 ΟΠ 

εἰς τὰς ναῦς 19. 21 (Ἑ). 
το. πρός: Ἰωδίας 5εἰάοιω αδες 

πρός Ίπ 6 ναΥ; ορ. ὃ 14 πρὸς 
αὐτήν, 3ηὰ 58 ΟΠ ὡς 16. 4.-- 
ὑπό: Ίοτσε, 566 ΟΠ 12. 3. --- ἔκπε- 

πτωκότες: ἐκπίπτω ἵς {πε τεσι]α 

Ραςδθῖνε οἱ ἐκβάλλω ἐλβεζ: ορ. ἐκ- 

Βάλλειν ... 
απά 5ε6 ΟΠ ἐξέπεσον 12. 57. 

11. Αδγπάείου Ῥείπεεη 85εη- 

ἴεησοες (α5 τατο ἵπ (τθεκ ας ἵε 16 
οΟΠΊΊΠΟΠ ἵπ ἘΠς]51) ἀταννς αἴίει- 

Πρ {ο πε 5εοοΏά 5εηίεπος. ἨΠετε 

ἐκ τῆς οἰκίας ὃ 16, 
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ο ώθ 3 ”Α ο» 3 » Ὡ 3 9 , ο 4 
οσον πενύος εν τη εμη οικια ην εν εκεινῳ τῳ χρονῳ. 

Αα οὲ ε 0 9 Αα 9 , Νε , 

75τελευτῶσα ὃε ἡ µήτηρ αὐτῶν ἠντεβόλει µε καὶ ἰκέτευε 
ο) 9 ήν Ἆ ο Φ Ν Ν ΄ 3 Α. 

συναγαγειν αὐτῆς τὸν πατέρα καὶ τοὺς φίλους, εἴπουσα 
ϱ 3 λ λ / » ΄ 3 3 / ΔΝ 

οτω ει και μη προτερον εἴθισται λέγειν εν ἀνδράσι, το 

/ 9 ἃ 9 / ω Αα .. ο 

μέγεθος αὐτὴν ἀναγκάσει τῶν συμφορῶν περὶ τῶν σφε- 
΄ ον ῶ ιά Ν ε αν 

Ιρτέρων κακῶν δηλῶσαι πάντα πρὸς ἡμᾶς. ἐλθὼν δ ἐγὼ 
λ ε οἠγανάκτουν μὲν πρὸς Ἡγήμονα τὸν ἔχοντα τὴν τούτου 

θυγατέρα, λόγους δ᾽ ἐποιούμην πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπιτη- 
/ 5 Δ ο 3 ά 9, λ Φ δείους, ἠξίουν δὲ τοῦτον ες ἔλεγχον ἰέναι περὶ τῶν 

πραγμάτων. 
τελευτῶν δὲ ὑπὸ τῶν φίλων ἠναγκάσθη. 

Διογείτων δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤθελει 
ἐπειδὴ δὲ 

8 1λθ ά 5» ε ’ / λ λ 

σσυνήλθοµεν, Ίρετο αὐτὸν Ἠἡ γυνή, τίνα ποτε ψυχην 

ἔχων ἀξιοῦ περὶ τῶν παίδων τοιαύτῃ γνώμη χρῆσθαι, 
ἔἀδελφὸς μὲν ὢν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, πατὴρ ὃ ἐμός, 

ο Α κ 

18 θεῖος δὲ αὐτοῖς καὶ πάππος. 
Δ 2 / 9 / 

και ευ µηδένα ἀνθρώ- 

5. , 8 θ λ 3 ο 22  ζς ὃ ὃ / ἱ 

πων σχυνου τον» Ψεους εχρην σε φησί εοτεναιυ 

Δ 3 / ϱ ὸ 9 Α Σλό, / / 2 

ουὓς ἔλαβες μέν, ὅτ᾽ ἐκεῖνος ἐξέπλει, πέντε τάλαντα παρ 

αὐτοῦ παρακαταθήκην. 

Ἱ{ οΊνες α ἴουσμ οἱ ἆεερεί {εεμπς. 
---ἠντεβόλει: {ΟΙ ἴπε ἁοιβρία αἲσς- 

πιθηί 56 ἩἨΑ. 36ι α; (. σ. 

Οµπ {Πε συνωνυµία 5εε ΑΡΡ. ὃ 58.2. 

---εἶ καί: {οΐ0ς8, 566 ΟΠ 16. 2.--- 

λέγειν: 2ο {αὐΐς; ορ. ἀϊΠετεηῖ {οισε 

οἱ {πε Ρ{εδεηί ἀΏονε, πολλὰ ἂν εἴη 
λέγειν {0 7εζο1/1. --ἐν ἄνδράσι : {ΟΙ 

ἴπα 5οοἱαξίοα οἱ Αίπεπίαη ΨΟπΠΙΕΠ 

5θϱε (ααΓάπει απά ]ενοης, 342 Π.: 

Ῥεε]ετ, 6Λαγ421ες (Έηρ. ἴΤαἨ5.), 

462 Π.: (ααΠοσῖ, 3ο Μ., 119 Β. 

12. Ἡγήμονα: 5εε ΙΠηίτοά. Ρ. 

Ν λ ΄ 3 λ 30 

καὶ περὶ. τούτων ἐγὼ ἐθέλω 

284.---λόγους δ ἐποιούμην : 566 ΟΏ 

12. 2.---ἠξίουν: 5 ἴπ 16. 8. --- εἷς 

ἔλεγχον ἱέναι: 566 ΟΠ 16. 1.--- οὐκ 

ἤθελε: ΙΠρΓ. οἱ Ρρεικὶςίεηί ταίιςα1, 

ἑτεβΙδίαηΏοε {ο Ρ{εςδΙΓΕ); 5έε ΟἨ 

ἐτόλμων 12. 5. --- τίνα ποτὲ ψυχήν: 

συᾖαί {ᾖῥοσο1ζῇε ᾖεαγί, ορ. ΟΠ ποτέ 
12. 20.--- ἀξιοὶ: ἴπο Ἱπά. ἀῑδο. 

Ρᾶθδες οσετ αιἰοκ]γ {ο {πε ἁἀῑτεοί 
ἴῃ πατὴρ ὃ ἐμός. 

13. καὶ εἰ: 5εε ΟἨΠ ΙΟ. 18. --- 

ἔλαβες µέν: τυᾖο0 εεγ{αζύγ }εεείυέα 

(πηπαίενετ Ώεσαπιε οἱ 19). εξ ο ᾿ 
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/ Δ λ Ν 

τοὺς παϊῖδας παραστησαµένη καὶ τούτους καὶ τοὺς 
9 ω / / 4 λ 8 

ὕστερον ἐμαυτῃῇ γενοµένους ὀμόσαι ὅπου ἂν οὗτος 

λέγη 
/ ϱ) φ . 3 9 / νὰ ϱ, 

καίΐτοι οὐχ οὕτως ἐγώ εἰμι ἀθλία, οὐδ' οὕτω 
ου περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι χρήματα, ὥστ' ἐπιορκήσασα 

λ ων / Α 3 Α Ἆ ΄ ο) 

κατὰ τῶν παίδων τῶν ἐμαυτῆς τὸν βίον καταβαλεῖν, 

14 ἀδίκως δὲ ἀφελέσθαι τὴν τοῦ πατρὸς οὐσίαν ' 
κ 

ετι 

/ 3 ό » Χ ς λ / ρ 

τοίνυν ἐξήλεγχεν αὐτὴ ἑπτὰ τάλαντα κεκομισµένον 

ναυτικὰ καὶ τετρακισχιλίας δραχµάς, καὶ τούτων τὰ 
( ἱπέδειξεν' ἐν γὰρ τῃ ἐξοικίσει, ὁτ ἐκ Ἰζολ- το γραμματα απεθειςεν’ εν Ύαρ τη 2 

λυτοῦ ἐξωκίζετο εἲς τὴν Φαίδρου οἰκίαν, τοὺς παῖδας 

ἐπιτυχόντας ἐκβεβλημένῳω βιβλίῳ ἐνεγκειν πρὸς αὐτήν. 
» η] » ε ν α , 9 / ὸ ἃ 

156 ἀπέφηνε ὃ αντον εκατον µνας κεκοµμισµενον εγγειῳ επι 

/ / ΔΝ ε , ὃ ν 

τοκῷ δεδανεισµένας, και ετερας δισχιλίας ραχμας 

ἐμὲ μέν 12. δ.--- τοὺς ὕστερον: ὮΥ 
Πες τηατίαφε Πίἃ Ἠεσεπιοῃ. --- 
ὀμόσαι: {ΟΙ α ρατεΏί {ο 5/6αΑΓ Ῥε- 

{οτο αΏ αἰίατ γη {πε παπά οἳ ἴπε 
ηεαά οἱ α ο[ῖ]ά Ίνας {ο δίαΚε προπ 

ία {τι οἱ Πο οαίΏ γνλαί οπ6 

Πε]ά πιοδί ἆεατ. ἜΤ{πο ρεπα]ίγ 

ψιου]άἁ Ῥο ἴο ἆθαίῃ οἱ ἴπε ομ/]ἀ. 

ὦθες ΟΤΙ. Νοίθ, απά ερ. Ρἱ5οπ’5 

οαίπ 12. ΤΟ. ---ὅπου: 4.. αἲ αΏγ 

«Ἠτίης, Ἡούενει βδαοτθἀ. --- οὗτος: 
ἴΏε ΜΟΠΙΔΏ ΠΟΥ {μίης αρρεαΙηρ]γ 
ίο τετ Πιεηᾶς.---οὕτως: Ρροδίΐοηᾳ, 
586 οη ἡμῖν 12. 33.-- κατὰ τῶν 
παίδων: 568 ΟΠ πρός 32. 10, ΟΤΙ. 

Νοίε. --- τοῦ πατρός; 24 Γή). 
14. ἔτι τοίνυν: {0ἵ08, 5ε86 ΟἨ 

25. 15.--- τὰ γράμματα: ἴπε επ!τῖες 

η {πε οἱά πεπιοταπάµπῃ ΟΥ αἃς- 

του καὶ ἔπιπλα πολλοῦ ἄξια": φοιτᾶν δὲ καὶ σῖτον αὐτοῖς 

οοαπί Ῥουκ πΠ]οῖ ένο Ώοὺύς Παά 

{ουπά, απά οἱ υυπῖο]μ 1Πεῖγ πιοίῃες 

πας τείαϊηθά ροδδεδδίοη. Της ογίς- 

ἴπα] υγ] ησς ) υἨ]οἩ 5εοιχεά {ια 

Ίοαῃς Ἰαά Ῥεεη οαιήθά οῦ ὉὮΥ 

Γιοσίίοη ΥΨΙ{Π {ιο οίμεί 5θα]εά 
Ῥαρεις (5 7).---Κολλυτοῦ: α ἆεπ]α 
γης Ίηδί ηοιίὮ οἱ ἴΏε ΑοΓοΡρο!!5. 

Ίο οοπο]αάε {οι α 5ἰαίειπεπί οἱ 

Ῥ]αίατοη αι Ἡ πα5 α {ανοτίς 
τος]άθη/]αἱ αιατίετ (Ῥ]α{. ἄε 11]. 
6 οὐδὲ γὰρ ᾿Αθηναῖοι πάντες κα- 
τοικοῦσι Κολλυτόν). --- οἰκίαν: 5εε 
Οη ὃ 8. --- ἐνεγκεῖν: ἵω Ἱπαϊτ. ἀῑςο. 

Ιοο5ε]γ ἀερεπάεπί οἩὗ {πε Ιάεα οἱ 
εαγίης ΠηρΗεά ἴπ ἐξήλεγχεν. 

15. ἐγγείῳ ἐπὶ τόκῳ: ο α 71014- 

ρε ο) 7εα) ἐπίαζε. ----ἔπυπλα: ερ. 

12. 1Ο.--- φοιτᾶν: οἵ ἃ τερ]ᾶί 
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3 / 2 μά 3 / ἐκ Χερρονήσου καθ ἕκαστον ἐνιαυτόν. 

ΤΙ ΑΎΣΙΟΥ 

ς9ν ΝΔ 

επειτα συ 

3 ” 92 η ῤ έ 3 Αα” ε) ” ε 

ἐτόλμησας”' έφη “ εἰπεῖν ἔχων τοσαῦτα χρήματα, ὡς 

δισχιλίας δραχμὰς ὁ τούτων πατὴρ κατέλιπε καὶ τριά- 
ο ϱ } λ / 3 / 

ιο κοντα στατῆρας, ἅπερ ἐμοὶ καταλειφθέντα ἐκείνου 
/ 3 , κά 

Ιθτελευτήσαντος ἐγώ σοι ἔδωκα.; καὶ ἐκβάλλειν τούτους 

ἠξίωκας θυγατριδοῦς ὄντας ἐκ τῆς οἰκίας τῆς αὐτῶν 
3 κά 3 / 3 λΔ 3 ’ 2 

ἐν τριβωνίοις, ἀνυποδήτους, οὗ μετὰ ἀκολούθου, οὗ 
λ / . . ς , 9 . α » 

μετα στρωματωγ» ου µετα υματιωγνο ου µετα των επι” 

Δ ς λ ϱ) Αα ιά δς λ λ α πᾳπλων ἃ ὁ πατὴρ αὐτοῖς κατέλιπεν, οὐδὲ μετὰ τῶν 
Αα ἀἁ Αα Ν Δ 

17 παρακαταθηκῶν ἃς ἐκεῖνος παρὰ σοὶ κατέθετο. 

οοιηίηςθ. Α5 νς τοαᾷ οἱἵ α οἶαῖπι 

οἱ 2000 ἆτ. ἵπ ἴΏε («Ἠείδοπεδε 

(5 6), ο ΠΙΑΥ ρείῃαρς αἄδδιπιε 
Ὠιαί 1Πῖ5 σταίη ἵνας 5δεηί αΠΏΙαΙΙΥ 

α5δ ραγπιεπὶ οἱ ἴπε ΙΠίεΓεςί. --- 

ἔπειτα: εἶτα 15 νε ΙΙΟΓΘ ΟΟΠΙΠΙΟΗ 
ποτά {ο Ἱπίοάαπος απ Ιπάϊσπαπί 

οοηππεηί προη οοπάποί ας τε]αίεά 

ιο α Ρτεσεάϊῖηπς κίαεπιεπί (5 ἴῃΏ 

12. 26), ζ1ε7, η φίετυ οὗ αὐ) {ᾖαΐ.--- 

δισχιλίας δραχµάς κτλ.: Ὀἱοςσ]{οΏ 

αἲ Πτεί αοκπον]εάφσεά οπ]γ ἴπε 

ΠΙΟΠΕΥ Πίο Ἠῖς ἀααισΏίει Ὠαά 
Ἱθγδε]{ {ατπεά ονες ἴο Πα α5 

πεαά οἱ {πε {αΠΠΙ]Υ. --ἅπερ: {οἵσ6ι 
«66 ΟΠ οὗτινες 12. 49. 

“16. ἐκβάλλειν: ἴθεῃηςθ, 566 (τί. 

Νοίθ. --- τούτους: {έ ἵνας {ο ἴἶε 

οἰάεςδί Ὦού οπἰγ ἴλαί {πε σταπά- 
[βίΠε6ι Ἠαά σαῖά (Παί Ὡς πηαςί 5Ώ]ί 

[οι Ἠ]πιδε]{; {ΠποιρΏ Ἶε 5αὖ5 ἴπαί 

(Πεγ αἴε Πνίπσ οἩἨ Πΐ5 σεΠε[οςΙ{γ, 

Ἡς ἆοεςδ ποί ἱπήπιαίε ἴλπαί ἴπε 
γοιηΏςεί ὈτοίπεΓ παςδί 5ο ΠΟΥ’. 

λ 
και 

Ῥυΐ ἴπε {απα]γ παίπτα]]γ ἴακα 1ϊ 
Ἆδ ἴπο οαδήπςσ ουῖ οἱ Ῥοίῃ.--- 

56ο οὗ ἃ ὃ. --- ἐν 

τριβωνίοις, ἀνυποδήτους: {η 7α55, 

δᾳ7έ7ο04. --- οὐ µετά: ΟἨ ἴῃ6 ἐπανα- 

φορά 5εε ΑΡΡ. 6 57. 5, απ οἩ {μα 
ἀσύνδετον, ΑΡΡ. ὃ 58. 3. --- ἀκολού- 
θου: α Παπ οἱ οἵάΙπαίγ δίαπᾶῖησ 

ἵα5δ εχρεοίεά {ο Ώανε α δ5ἶανο αἰ- 

(εηάαηί α5 Ίο επί αΏοιί Πϊ5 Ῥις]- 

Ώθδ5. Ένεη {Πο 5οποοἱρογ Ἰας 
Πἱ5 παιδαγωγός. Απιοπσ {πε ἵη- 
εαπα]Ι ας {ᾖλαί ατε {ο Ὀε αΏο][ίσιεά 
η ἴπε τείοίπεά 5οοϊείγ οἱ Ατίς- 
{ορμαπες᾽5 ᾖἔεοζεςίαξήσαε (ν. 502) 

15 {πε ππάειποσγα(Ίς δίαΐε οἱ (Π]πος 

Ῥν υβὶοὮ, πο οπε οἴέίζεηῃ Ώας 
ΠΙΔΠΥ 5ἶανες, αποίᾗετ Ώας ποί ενεΠ 

 Ρειθοπα] αἰϊεπάαηίῖ (ἀνδραπόδοις 
τὸν μὲν χρῆσθαι πολλοῖς τὸν δὃ 
οὐδ ἀκολούθφ). ΟΡ. πο], 66 Β. 
----μετὰ στρωμάτων: 58 ΟἩΏ µετά 

ΙΟ. 14. ---παρὰ σοί: 58 ΟΠ παρ᾽ 

αὐτῷ 19. 234. 

τῆς αὐτῶν : 
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νὺν τοὺς μὲν ἐκ τῆς μητρυιᾶς τῆς ἐμῆς παιδεύεις ἐν 
Ά / ὸ ») Ν ν Αα ν 

πολλοῖς χρήµασιν εὐθαίμονας Οντας' καὶ Ταῦτα µεν 
[ω] ο) Ἆ δ᾽ 3 κ 1ὃ ν ἁ 3 / 3 

καλώς ποιεις᾽ τους εµου» αοικει»» ονς ατιµους εκ 

ων) 3 / 3 λ » ΔΝ ΄ ΧΝ 5 Α 

τῆς οἰκίας ἐκβαλῶὼν ἀντὶ πλουσίώων πτωχοὺς ἀποδεῖξαι 

πποπροθυµῇῃ. 
Ν 9 Ν ΄ 5, » Ν Ν 

καὶ ἐπὶ τοιούτοις ἔργοις οὔτε τοὺς θεοὺς 
α 3 9. Ν Ν ὃνι ἶ ΄ ὔή [ο 

Φοβῃ, οὔτε ἐμὲ τὴν συνειδυιαν αἰσχύνῃ, οὔτε του 

ἀδελφοῦ µέμνησαι, ἀλλὰ πάντας ἡμᾶς περὶ ἐλάττονος 
168 ποιῃ χρημάτων. 

, ἃ ο δ 9 , 
τότε μὲν οὖν, ὢ ἄνδρες δικασταί, 

Αα Ν Αν ε Ν αν Ν 6 2 9 

πολλῶν καὶ δεινῶν ὑπὸ τῆς γυναικὸς ῥηθέντων οὕτω 
/ ω 

του θιετέθηµεν πάντες οἱ παρόντες ὑπὸ τῶν τούτῳ πεπραγ- 
α ω ” λ Ν 

µένων καὶ τῶν λόγων τῶν ἐκείνης, ὁρῶντες μὲν τοὺς 
α 8 4ν / ν παῖδας, οἷα ἦσαν πεπονθότες, ἀναμιμνῃησκόμενοι δὲ 

Α. 3 / 4 3 / Αν 5 ιά Ν 3 ῤ 

του ἀποθανόντος, ως ἀνάξιον της ουύσιας ΤΟΥ επυτρο- 

17. ταῦτα µέν: οοηπίταςί υνὶ{Ώ 

Ἡετ οΘηδτε οἱ Πὶ5 οἴπει οοπάιοῖ 
ἶ6 Ἱπιρ]ίεά. Φεθ οΏ ἐμὲ µέν 12. δ. 
---ἀποδεῖξδαι: οΠεη ποασγ εαυαι 

{ο ποιῆσαι; Ώετε 1 οοπιρίπες ἴῃε 

Ἱάεα οἳ ΄Ιάῤζης ιο οΙ]άτει ΌεςῬ- 
σατς ννὮ ἴλπαί οἳ εχ/ζζιήηρ ἰεῖϊτ 

οαἆ οοπάϊῆοη Το ἴπα ποπ. --- 

προθυµῆ: ἵπ {πε οοὔσδε οἱ ἴ]πε 

{ουτίὮ οξεΠ{ΙΤΥ Ε.Ο. Υπίετς Ῥγοῦα- 

ΒΙγ αδεά ἴπε επάϊπσς -η απά -ει 
ψη(Ὦ εαιαΙ {εεάοπι; ἵπ πε ΠΠΗ -ῃ 

5 {ο Ὀθ α55ιΙηεᾶά. 1}Υδίᾶς Ῥε]οπος 

5ο {[αἵ ἴο ἴπα οεατ]ειί σεπεταίίοἩ 

ἴλαί ης ἶς ποτε Πκε]γ {ο ηανε α5εά 

ἴπε οἰάει {ογπι εχκο[ιξδίνεΙγ. ---ἐπὶ 

τοιούτοις ἔργοις: α ηαίΙΤα] ἀενείορ- 

πηθηΐ {ΤΟΠ ἐπί ]οσα] Ἱ5 {Πε αςε οΕ 
ἐπί ΙίὮ ἴπε ἆαῖ. ἵπ α Πσυταίῖνα 
56ηΏ5θ6 {ο σἶνο ἴπο ϱΥοµῶ οἱ αἩΏ 

αοἴἶοη ΟΓ {εεΠης. 90 ἐφ ᾧδ2ί; 

ορ. 14. 35 ἐπὶ τῇ τοῦ πατρὸς πονη- 
ρίᾳ Φφιλοτιμεῖται ᾖε ἓς 27ομῶ οἵ 
Ζἱς Γα{ᾖεγς τυζεβεα ευ». Ἐοῖ ἴλε 

ἀενε]ορπιεηί ος {Πί5 Ἱπίο {πο ριυί- 

ρο5ο οοπδίταοξοη 5686 ΟἨΏ 12. 24. 

ΕΟΙ ἐπί νε] σεη. 566 ΟΠ 24. 1.--- 
πάντας ἡμᾶς . . . Χρημάτων: ἴπε 

ΡοδίΠοη Ῥτίησς {πε οοπίταδί Ἰπίο 

τε]εί απά Ίεᾶνος χρημάτων ἃ5 ἴἶια 
]αδί πυοτά οἱ ἴπε πιοίπετ5 Ιπαϊς- 

ηαηί οοπιρ]α]ηῇ. 

18. μὲν οὖν: 5ε6 ΟΠ 12. 3 (Β). 

---ὑὐπό: {0ἵ08, 5ε6 ΟἨΠ 12. 4. --- ὡς 

ἀνάξιον . . 

λιπεν: {πε (ατεε]ς οοπηΏΊπες {Πε ἔππο 

Ιάΐοπις οἱ Επο]ςΗ « Που απΨοτίΏΥ 

α σιατ(ίαη Ἡς ηαά Ιεῇ,) απά « Ώου) 
ΠΏΥΠΟΤΙΗΥ ἴμε συατάῖαη ἩΠΟΙΩ Ὦδθ 

ηααά 16εί{.) ---τῆς οὐσίας: οοωπεςσί 

. τὸν ἐπίτροπον κατέ- 
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πον κατέλιπεν, ἐνθυμούμενοι δὲ ὡς χαλεπὸν ἐξευρεῖν 
το ὅτω χρὴ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πιστεῦσαι, ὥστε, ὢ ἄνδρες 

δικασταί, µηδένα τῶν παρόντων δύνασθαι φθέγξασθαι, 
ἑ λ Ὡ ων 

ἀλλὰ καὶ δακρύοντας μὴ ἧττον τῶν πεπονθότων ἀπιόν- 
τας οἴχεσθαι σιωπῇῃ. 

α 4 Ὁ 

Πρώτον μὲν οὖν τούτων ἀνάβητέ µοι μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΥΡΕΙΣ 

πε] ἐπίτροπον.--- ἑαυτοῦ: τε[ειτῖης 
{ιο ἴΠε ἹπάεΓ. 5α]εσί οἱ πιστεῦσαι, 
ἆοτυ/ᾖαγᾶ 1 {ςζο Πα α 122 1τυο77 

ο7ε 14Υ σα/εν 2 ο2η/άΕΠεε αξ 

7έραγας {9 {οΦεγέγ, 1.ε. ἴο ποια 

οπε ΠΠαΥ 58{ΕΙ7 Ἱπίταςί 5 ρτορετίγ, 

----φθέγξασθαι: {ηε 5ίτοησεςί ροςεῖ- 

Ρε ποτά -- έο 1417 α δο, ϱΡ. 

Ώειι. 18. 199 εἰ γὰρ .. . . σὺ προῦλε- 
γες καὶ διεμαρτύρου βοῶν καὶ κεκρα- 
γώς, ὃς οὐδ ἐφθέγξω [0 εσε {7 

014 Άαα Γογεἰοία αγά Λγοέεσ/εᾶ συ 
ο/οές αγά ο ες, γ0Ιέ τυᾖᾳο αλα οί 

ἐνεῃ οβε γο17 7Μο]ή.--- μὴ Ίττον : 
ορ. ΟΏ μήτε 12. 6δ (Β).--- οἴχε- 

σθαι: ἴ]πε θαβ]εοί ἶ5 πάντας, 54ῤ- 
Ρριεά Ποπι ἴπο οοηπεοίοη ΠΠ 

µήδένα δύνασθαι. -- σιωπῃ: 3Ἠ 
Ἱηδίαηςε οἱ ἴμε {οτοο ἴπαί ΠΙΑΥ 

6 ἵη {ο βΠα] ννοτά οἱ α 5εηίεΏοθ ; 

ΟΡ. χρημάτων ὃ 17. 
Α τενίεἡ οἱ ἴπο ἴεηςες αδεά 

η {Πὶ5 νηΏο]α 5δοίῖοη, δδ 10-1δ, ἷ5 

Ἱηδίτισίνε ας Ὀεατίπς οἨ ἴΏε δα 
οἱ Ηϊςίοσίσα] ῥρτεδεη{, Ιπιρί., αοσ]5ί, 

απᾶά Ρἱαρέ. ἵω ηατταϊῖνε απά ἆε- 

εοπἱρίίοι : 

7ε 27εζμμαγγ 47γαέζνε: 

ᾠχοντο, Ίκον ὃ 19, ἱπαρί. η ρἱαρέ. 
{οτοθ. | 

ἠντεβόλει, ἱκέτευε ὃ 11, ἀεςοπΠρίϊνα 
ΠΠρΕ. (5. 207) γη αἀάεά Ιάεα 
οἱ Ρροτγαϊδίεηςα. 

ἠγανάκτουν ὃ 12, ἀεδοτῖρινο ΙΠρέ, 
ἐποιούμην, ἠξίουν  ἀεεοῖρίνα 

ππρί. ΠΠ αἀάεά Ἰάεα οἱ 

τερεΗΠοῃ. 

οὐκ ἤθελε ἱπιρέ. ψέ]ᾗ περα νε, ΄Τ6- 
Ἰδίαποε {ο ῥρίεδ5ιτε) (5. 216). 

ἠναγκάσθη αοτ. οἱ «αἰαίηπιεηί 
(5. 214). 
77ε 7411 277αΐΐσε : 

ἤρετο παΙΓαίΊνο αοΓ. (5. 238). 
φήσί ὃ 13, Π5ίογ. Ργθ5.; ἴπε 5οεΏθ 

Ῥεοοπαες τηοςί νυϊνίά, γη ἀῑτεοί 

αμοίαίοη. 

ἐξήλεγχεν ὃ 14, ἀεξοτῖρίνε Ἱπιρί., 
ἴπε σεπεία] δίαίεπιεηῖ. 

ἀπέδειξεν ὃ 14, ἀπέφηνε ὃ 15, Πα(Ι- 
ταῦῖνε αΟἵ. 

ἔφη πειίταὶ (οπε {οτπι {0Γ Ιπρί. 
απᾶ αο{.). 

διετέθηµεν ὃ 1δ, αοτ. ἴπε «έαρ- 
οΏοί ΄ οἱ ἴΐ α]1 (5. 238). 
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[ον 9» , [ον ω) [ή 

᾿Αξιῶ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῷ λογισμω προσέ- 

χειν τὸν νοῦν, ἵνα τοὺς μὲν νεανίσκους διὰ τὸ μέγεθος 
α α 3 / Φ ο κά ο) λί 

τῶν συμφορῶν ἐλεήσητε, τοῦτον ὃ απασι τοις πολίταις 

ἄξιον ὀργῆς ἡγήσησθε. . ΄ λ ς / 
εἰς τοσαύτην γαρ υποψίαν 

Διογείτων πάντας ἀνθρώπους πρὸς ἀλλήλους καθίστη- 
ηοσιν, ὥστε μήτε ζῶντας µήτε ἀποθνῄσκοντας μηδὲν 

μᾶλλον τοῖς οἰκειοτάτοις ἢ τοῖς ἐχθίστοις πιστεύειν' 
ἁ 3. / 4 λ κά ΄ λΝ Ν Αα 

90 ὃς ἐτόλμησε τῶν μὲν ἐἔξαρνος γενέσθαι, τὰ δὲ τελευτῶν 
ε 4 9 ’ Α λ 9 Ν 

ὁμολογήσας ἔχειν, εἲς δύο παῖδας καὶ ἀδελφὴν λῆμμα 
ΔΝ 9 ΄ 9 ν] 9 » ε κ Γά 9 ΄ 

καὶ ἀνάλωμα ἐν ὀκτώ έἔτεσιν επτα τάλαντα ἀργυρίου 
λ / 8 3 ο) 

τᾳ καὶ τετρακισχιλίας ὁδραχμὰς ἀποδεῖξαι. 
Ν 2 Ἱ Αα 

και εις Ττονῦυτο 

Α 9 , ο 9 η) 9 / Ἆ 
ἦλθεν ἀναισχυντίας, ὡστε οὐκ έχων Οποι τρέψειε τα 

, 9 » ΔΝ ὃν / Ν 9 ω , 

χρήματα, εἰς οψον µεν δυοιν παιδίοιν καὶ ἀδελφῃῇ πεντε 
9 λ κ] ο ε Α δλ τί Ρ] ε ὃ / οὲ "Ν 

ὀβολους τῆς Ίμερας ελογιςετο, εις υποούµατα οε και 
3 Α 8 9 , 9 α 9 4. 9 [ο 

εις γναφειον καν εἰς κουρεως κατα µηνα ουκ ην ανὐτῳ 

10. τῷ λογισµῷ: {πε φἰαίεπιεηί 

οἱ αοοουμηίς Π]εά πα πε οουτί 

ΡΥ Ὠϊορ]ίίοτ.--- πολίταις: οοηΏδίτας- 
Πορ, 1, ἃ 9. ἄξιος 1. 2 Ὀ.--- 
πρὸς ἀλλήλους: {ΟΥ πρός 5εε ΟτΙ{. 
Νοίςε. 

20. τελευτῶν: ορ. δὸ 11, 12.--- 

ἔχειν: ἴεηδε, 5ε86 Ο9Ώ ἁγτιλέγειν 
12. 26.--- εἷ δύο παῖδας: 5ε86 ΟηΠ 

εἲς τὰς γαῦς 19. 21 (0Ο). -- ἑπτὰ 
τάλαντα . . . καὶ τεττρα. δρ. : 966 

Οπί. Νοίε. ΤΗϊ5, ἴπε 5απι ργονεά 
ὈΥ ἴμε Όοοκ {παί ἴ1ε Ῥουγς {ουπά, 
6 γηαί Ὠἱοσ]ίοηῃ αἀπαῖίς ἴπαί Πε 
πας {οί {με πδε οἱ (μα ολ]άτει. 

Γἱ ἆοος ποί ἂρρεαι γ]παίϊ οἰαῖπι Ὦς 

Πηαάε α5 {ο ο ΠΙΟΠ6ΕΥ {ος ἴπε 

ἀοητίες οἱ {πε νΙάον απά ἀααςᾖ- 
ΕΥΦΙΑ5 --20 

ἴου. ος Ιηίτοά. ρ. 255 Ν. 2.--- τρέ- 

Ψειε: ᾖ2.. ἀηπάες Ὁπαῖ Ιί6ΠπΙ5 {ο 

ἀἰδιπριαίε 5ο 1ΩΠΟΏ α5δ ο οἰαίης 

ἴο Ώανε 5ρεΏί. 'Μοοά, ΗΠΑ. 9322. 

2 (2): «. Ι49ο: Ῥ. 673 Ια5: ραία- 

σταρ: (1. 66: αΜΤ. 677. Εοτ 

4η Ἱπιροτίαπί εχίεηδίοη οἱ 1πίς 

οοηφίγασίοΏ 566 ΟἨΏ δοίην 24. 1. --- 
ὄψον : {16 ἴθίπ οονείς αἲὶ {ῑπαί ἶς 

εαίοη εχοερί Ῥτεαά, νΙζ. Ώιεαί, Π5η, 
νερείαβ]ας, τε]σΏςς, απά ἀθδδοτίς. 

ΟΡ. «αΠοί, Ρρ. τά Πἤ. Χεποριποῃπ 

ἰε]]5 5οἵπε ὈτίσλΏί αποεοᾶοίες οί 

οοοταΐε5 οη ἴπα ταἰαίῖοιτ οἱ Ῥτεαά 
ίο ὄψον, εη. 3. 14. 1-7. ΟΡ. 
Ῥ]αϊο, {ειδος 1. 372. --- εἷς 
γναφεῖον: Ἀπάεγ {ἴπίς Ἱεπ 8 

Ἰηρ]αάεά {πε Ἱ]οίἰε 6εχρεη5δε {0ἵ 
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τεο οὐδὲ κατ᾽ ἐνιαυτὸν γεγραµµένα, συλλήβδην δὲ παντὸς 
9 Ν 

εἰς δὲ τὸ 
ω ο / λ κά 

µνῆμα τοῦ πατρὸς οὐκ ἀναλώσας πέντε καὶ εἰκοσι 
.. εν .. ω ΔΝ Ν ωμά ς ω. 

μνας εκ πεντακισχιλίων ὁραχμῶν, Το μεν Ίμισυ αυτ 

τίθησι, τὸ δὲ τούτοις λελόγισται. 
3 ’ ΄ 

εἰς Διονύσια τοίνυν, 
Ὁ ο] 9 9) , δ ο λ 
ω ἄνδρες δικασταί, (οὐκ ατοπον” γαρ μου οκει καν 

λ ΄ ων 6 ΄ ὼ 9 ά 

περι τοντον μνησθῆναι) ἐκκαίδεκα δραχμῶν ἀπέφηνεν 

οἰοίπίης. Οπσίπα]!γ {νε γναφεύς 
οπΙγ ἀτεδδεά απά πΏίεπεά {να 

οἰοί {παί οΆπις ΠΟΠ {πε Ώοπιθ 
Ιοοίής5:. ἰίπεπ τς αἀάεά {πε «οτΚκ 

οἱ α Ιααπάτγς ἵο ἴπὶς πας αθα]η 

αἀάεά ἴπο ΤΠ] Ῥιδίηεςς οἱ ἴλε 

ΠΙΟάςΓΗΏ {αΐϊογ απᾶ ἆθαί]ετ ἵω ο]οί]- 

Ίπς (5ο Με τεαά 1Π ΑπδίορΗ. δα. 

4οδ Π., ἴλε «έπιοδι ἀεπιοοσταῖῖς”) 

Ῥίοροςα] ἴἶιαί οὐ ἴλο αρρτοαςὮ οἱ 

οο]ά υδαίἸες ἴπε ἔαμεις σἶνε α 

οἰοα]ς {ο 6νείγ οἵείζεη ἩΠο πεεάς 

οπ6). Ορ. (ιᾖοΚ, ρ. 2290. 94{11, 

ΏηΠοὮ οἱ {πε υνοής, ὈοίΏ οἱ πεαν- 

Ίησ απά πιακίηπς οἱ οἰοίπίπς, Ίνας 

ἆοπο ΡΥ {με 5ἶανες οἱ α Ποιςδε]πο]ά. 

---εἷς κουρέως: ο. ἐργαστήριον. 

Αί « ἴπε Ὦατροεις οπε ποῖ οπἰγ 
Ἠαά {πα Παῖτ ἀτοςςεά, Ῥαΐ Ῥουισ]ί 

{π6΄ οἳἱ απά οἰπαπεηῖς ἴπαί ποις 
τεσι]ατ]γ αδεά αἲ ἴπε Ῥαΐμ.--- 

παντὸς τοῦ χρόνον: ηοῖε {16 νατῖ- 

οἳς οοηςδίτασί]οης {ογ πιο 1η {πί5 

φθοίίοη: τελευτῶν, ἐν ὀκτὼ ἔτεσιν, 

τῆς ἡμέρας, κατὰ µῆνα, παντὸς τοῦ 
χρόνου. ---- πλεῖν : α 5ποτίεπθά {ΟΣΠ1 
οἱ πλεῖον. ὢθε Οπτ. Νοίε; ορ. 
1Ο. 31, 10. 46. 

ο1. εἷς: 588 ΟΗ εἷς τὰς γαῦς 19. 
2Ι (Β). --μνῆμα: 5866ΟΠ 9 δ. ΤῆΠε 

Αίπεπίαη {οπιῦς απά πιοπαπιχεηίς 

ΜΕΓ6 αἴποςς {με Ππεςί ρτοάἁοίς οἱ 

(τεεκ ατἰι. Τηετε Ίναςδ α ἵεπάεΏςοΥ 

{ο εχἰτανασαηί ου{]αγ, Ῥαΐ 1Π πηοςί 

αταςᾳο {οΟΥπ. ΤΠο εχρεηςε ας 

σιοαί ἃ5 οοπιρατεᾶ γψΠ(Ώ ἴπε εχρεή- 

ἁἰίατε {οι {πε Ηνίησ. Λα Κπονυ 

Οἱ 5ΗΠ15 ταησίης ΠΟΠ 3 ΠΠΙΏαε ἴο 
2 ἰα]εηίς. Ἔοι Π1 ἀεδοπρίοη 

απά ἹΠαςααάοη 5ες Ῥετογ (αατά- 

ΏΕΓ/5 «ε4βέ1γεζ 707205 οἳ Εείίας. 

Ορ. «ιᾖοΚ, 297 ᾱ.--- τὸ μὲν ἥμισν: 

2.6. Πα] οἱ ἴἶλε σοοο ἆΤ., ἴπα ῥί6- 

ἱεηάθά οοδί. Ἠϊς Ὀτοίπει ἴλπας 

τεσεῖνες α νετΥ οτεάΙίαΏ]ε ΠἹΟΠΙ- 

ππεπί, «Πατρεά επΏτεΙΥ {ο ἴπε ες- 
ἰαΐ6. ----εἷς Διονύσια: Τ[δίας ε5ες 

ΏβπηῬς οἱ {ε5ινα]ς υήλουί πε ατ- 

Ποίε: 5ο Έπς. ὅ {οι (Ἠτδίπιας,) 

[οι Ἑ αδίεγ..Ἱ----ἐκκαίδεκα δραχμῶν :. 

ἴΏς ρήσς ἶ5 ρείπαρς ἀπΓθβδοπαΡΙο. 

(6εε ΑΡΡ. ὃ 64), ἴποιςσ] ποῖ 5ο ἴἵ{ 

εΠῖς ρατίίου]ίατ {ειναι {εἰ] ἵη οηΏς. 

οἱ {1α Ἰαδί γεατς οἱ ἴπε ματ; Ὀαΐ 

ἴπε ἴΠ]πς ἴπαί Πατίς ἵ5 (μαί ἴπε 

οΠΙ]άτεη ατα οΏατςεά ψ{ Πα ἴλε 



ΚΑΤΑ ΑΙΟΓΡΕΙΤΟΝΟΣ ΧΧΧΙΗ 21-24 397 

3 .. 3 ΄ ΔΝ ’ ΔΝ 5 Ν Ν Ρ] , 

εωνημµενογν αρνιον» και τούτων τας οκτω δραχμὰς ἐλογί- 

: Α , 95 ο « Αα. ρ] ο ϱ) / 

ζετο τοῖς παισίν' ἐφ ᾠῳ Άμεις ουχ Ώκιστα ὠργίσθημεν. 
9 Ὁ 3 9 [ο] , ” » ν] 

οὕτως, ὢ ἄνδρες, ἐν ταῖς μεγᾶλαις ζημίαις ἐνίοτε οὐχ 
Α ιν 9 [ο ΔΝ 9 ὁ ΄ ΔΝ 

16ο )ΤΤΟΥ τα μικρα λυπευ τους ἀδικουμένους' λίαν Ύαρ 

λ Ν / Ω 3 

φανερὰν τὴν πονηρίαν τῶν ἀδικούντων ἐπιδείκνυσιν. 
ο. 

οο εἰς τοίνυν τὰς ἄλλας ἑορτὰς καὶ θυσίας ἐλογίσατο 
ϱ] ΛΑ Α ο ’ Ν 9 ό 

αὐτοῖς πλεῖν ἢ τετρακισχιλίας ὁνραχμὰς ἀνηλωμένας, 

ἑτερά τε παµπληθη, ἃ πρὸς τὸ κεφάλαιον συνελογίζετο, 

τό ὥσπερ διὰ τοῦτο ἐπίτροπος τῶν παιδίων καταλειφθείς, 

ἵνα γράμματα αὐτοῖς ἀντὶ τῶν χρημάτων ἀποδείξειεν 
Ν 4 3 Ν / 3 ’ ΔΝ ο 

καὶ πενεστάτους αἀντὶ πλουσίων ἀποφήνειε, καὶ ἵνα 
, » 5 εἰ µέν τις αὐτοῖς πατρικὸς ἐχθρὸς ἦν, ἐκείνου μὲν 

3 ιά Αα 3 3 ιό ω) ’ 3 

τό ἐπιλάθωνται, τῷ ὃ ἐπιτρόπῳ τῶν πατρῴων ἀπεστερη- 

98 µένοι πολεμώσι. ΄ 3 3 4 ΄ ο λ 

καίτοι εἰ ἐβούλετο θίκαιος εἶναι περι 
. δ 2» .. λ Δ , Δ . 

τους παιοαᾶς) ἐξῆν αυτῷῶω, κατα τους νομούς Οι κειγταυ 

οχρεηςε οἱ {πε [απΏ!1Υ ἐμαηκορἰνίπς 
{ε5ιινα] Ὦν ἰλεὶς ΟΝΨΏ σταπά({α{ΠεΓ. 
--τὰς ὀκτώ: ἴε πηείαΙ ἃ5 516] 

φιου]ά ποί ἴακε {πα ατοίε, Ῥιΐ 

ἴΏετε σο6ς ΠΙΑ Ἡ Ἠετε {πε Ἰάθα 

οἱ ««έᾖε Λα; ΠΑ. 664 α: ϐ. 

945 ἃ.---ἐφ ᾧ: Ίοτοε, δε ΟΠ ἐπί 
6 17, απἁἆ ΟΏ ὀργίζεσθε 12. δο. --- 
ὠργίσθημεν : Ιπστεβδίνε αΟΓ., 568 ΟΠ 

µετέσχον 16. 3. --- οὕτως: 5εε 12. 1 

Οτι. Νοίς. 

22. εἷς: 566 ΟΠ ὃ 21. --τε: ΟΡ. 

ΟΏ ὃ 1.--- πρὸς τὸ κεφάλαιον: 707 

Λὲ9 {οίαζ. --- συνελογίχετο: ὂε ϱα{ή- 

εγεᾶ 14 (σύν) αι Σεεβοεᾶ {π.--- 
διὰ τοῦτο, ἵνα: ἴπε ριτρο5ε οἱ αἩ 

αοΐ 15 15 4 Πηαἱ σαυςα, Ώεηος 1 ἶ5 

Ποί 5ίαΏσε {λαί 5οπῃεβπῃες {Πε 

ΟΟΠΠΙΠΟΠ ΡΙΙΡΟ5Ε Ρῃ{α58, εἲς ΥΠ ῃ 

αοο. (568 ΟΏ 12. 14). ἵ5 τερ]ασεά 

ΡΥ ἴἩε οαδα] Ρηταδε διά ΥΕ] αοο. : 
Ἠετε {π6 Ριτρος5ε Ιάθα 15 ΠΠ1γ ἆε- 

νε]ορεὰ ὮΥ {16 ἵνα οἶαίδε. 99 1ῃ 
1. 35 διὰ τοῦτο, ἵνα κτλ. ---γράµ- 
µατα, Χρημάτων: {οι ἴ]μο Ρίαγ οἩη 

σοιπά 5εε ΑΡΡ. ὃ 5δ. 5. --- εἰ µέν, 

ἐκείνου µέν: {οἵ {πε τορεµ οι ος 

μέν ορ. ΟΏ 24. ὃ. --- ἐπιλάθωνται, 

πολεμῶσι : {ΟΙ ἴπε οπαησε Ποπι {πε 
Ρτεοεάίηπσ ορίαίνες, απᾶ ἴπε οοἩ- 

φεαιιεπί σαϊη Ίπ νϊν]άπεςς οἱ ἴπε 

Ρτεδεηπίαίῖοη οἱ {πο Ῥιγροςδε, 5εε 

ΜΤ. 321. πολεμῶσι, ρίεδεηί οί 
α φίαΐς Οἱ νΥατ. ΕΟΓ {πο ΠιείαΡΠΟΙ- 

ἶσαὶ α5ε 5ε6 Ιηίτοᾶ. Ρ. 25, Ν. 6. 

93. κοτὰ τοὺς νόμους: ἵηῃ 546Ἠ 
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ΔΝ ο) 9 ω Δ Αα » ΄ Α 3 / 

περι των ὀρφανών και τοις ἀδυνάτοις των επιτροπων 

λ “ν / Αα ἑΝ 5 3 ιά 

καὶ τοις δυναµένοις, μισθῶσαι τὸν οἶκον ἀπηλλαγμένον 
Αα αἲ Αα -., 

πολλῶν πραγμάτων, ἢ γῆν πριάµενον ἐκ τῶν προσιόν- 
πι ΄ 

τ7των τοὺς παϊῖδας τρέφειν' καὶ ὁπότερα τούτων ἐποίησεν, 
Ἂ ω 3 Ὁ 

οὐδενὸς ἂν ἧττον ᾿Αθηναίων πλούσιοι σαν. νὺν δέ 

µοι δοκει οὐδεπώποτε διανοήθῆναι ὡς φανερὰν κατα- 

οᾶδα {πε Πτδί Ατοποῃ, ἴπα σίαίε 

συατά]αη οἱ ο{ρΏαπς, οπετεά ἴπα 
Ίεασα οἳ ἴπε απίτο ρτορετίγ αἲ 

Ρρυρῃο αποΒοη, ἰακίησ 5εοΙσΙγ 
{ΤΟΠ ἴμθ Ἴεςσςσεο. Ό2ἱ4οἩ ρτορετίγ 

οἴεη γιε]άεά Ίιοτε ἴπαη 12 ρεῖ 

οεηί ἹἸηίθτεςί. --- τοῖ ἀδυνάτοις: 

συατάίαης οδεαδίεα. Ποῖίη ΙΠαΠαΡΙΠΡ 

{πο Ρτορετίγ Ὦγ τ6ᾶςοπ εἰίπει ος 

Π] Ὠεα]ίῃ οι οἱ Ῥιδίηεςς «3865. --- 
πραγμάτων: {οτος αξ ἵπ ὃ 2.--- 

ἐποίησεν: πιουά οπά Ίεησε ΗΑ. 

οἵς; (α. 1433: Ἑ. 622. --- οὐδενὸς ἂν 
ἧττον: ορ. οὐδενὸς χεῖρον τῶν πολι- 
τῶν 25. 12. Τῃ6 δίαίετιεπί {λαί 

ἴηΠο Ῥου5 Ψου]ά Ἰανε Όεει αξ Μ1οἨ 

ἂ5 ΑΏΥ ους ἵηπ ἴπα οἵιγ (Πανίης 
αΏουίῖ 12 1. αΠει ἴηε ραγπιεηῖ οἱ 

εχρεηςες {οἵ {πε αἶσῃί γεατς απά 

οἱ ἀοιτίας {ΟΥ πιοίῖὮδίς απ ἱδίατ) 
566Ίης {6α5οπαῦἰο Ποπ υ]αί νε 

Κποιν οἱ Αἰμεπίαη {ογίµΠε5. ΎΤῃοα 

Ίνα απᾶ ἴαο Ἱπίθειπα] ροµσα] 

{ουβ]ες Ὠαά ἸἹπρονετίδῃεά {Πα 

οἷάει τος {απίῇθ», απά ἨὨαά 

Ῥτεςσεά ενεη Ἠατάες απροιπ ἴλμε 

ηθιτοἡαΠπίς, Ἡηοςε {οτεῖσηπ «αάς 
Ἰαά Ῥεεηπ ἀεδίτογεά, ὪἨῖ]ε {λπεῖτ 

ΡρυρΗο Ῥατάεης Ίετε ΕΠΟΓΠΙΟΙς. 

Τηε {αρυ]οιδ]ν τἱοὮ ὭιεὮ οἱ ἴπα 

οἰάει σεηπεταίίοη, Νὶοίας απά (α]- 

Ίϊαδ, νετε Ρορυ]ατ]γ 5αἹρροδεά ἴο 
Ἰανε Παά [οτίαηες οἱ 100 8ηά 200 

ἴαἱεηί5. Βυΐ α πηαὮ ΨΠΟ Ἠαά ὃ 

{ο 1ο ἰα]επίς αἱ ἴμε οἶοςε οἱ ἴπε 
Ῥε]οροηππεδίαν λατ Ίαςδ α τοἩ 

πια". Ίπ οοπραΠησ {ῃΠθςο γΙΙἨ 

ΠΊΟ(ετηΏ {οτίαπες Ἡε πηαςδί ΤΕΙΩΕΠΙ- 

μετ ἰἶλαί ῥτορετίγ γιε]άεά {τοι 
Ίητος ἴο {ος Ππιθς αξ πηαοὮ 1Πίεί- 
εσί α5 που’, {ναί {πα ριῖοε οἱ Ηνίης 

απὰ οἳ ἸΙαῦοι Ίνα νετ Ιον (5εε 

ΑΡΡ. ὃ 63 ἤ.), απᾶ αΏονε αἲ ελα 

ο Ἰαδιϊ οἳ ΠΗςδ Ίετο 51πρίθ. 

Ὠειποδίμεηες”5 (αίπει ἵνα α Πο 
ΠΠπαΏ, Πανίησ ρτορετίγ αροιί εαπαἰ 
ιο ἴμαί ἵη αιθεδίοη Ίετε (αροιί 
Φ]σ.οοο), Ὀιί Ἠϊ6 Ἠουδε ἵα5 εδί- 

πιαίεά α5 πΝοτίΏ οπἷγ ᾧσάο (ορ. οἨ 
1Ο. 20). 1 να οΡΠΙΥ αἴει ΑΙεχ- 

απάει5 οοπαιεςδίς Παά ὈτοισΏί 

Οπεηία] Ἰάεας οἱ ἹαχΙτγ απά {πε 

Ίηθ8ηΏς5 {ο στο τίοὮ Ὦγ οοπαιεςί 

απά ὮΥ ἰταάς οἩἳ α Ίατσε 5σαἷε; 
αι ιο (τθες {απ πεεάεά 
ΨΘΙΥ ΙΩΙΟΙ ΙΠΟΠΘ6Υ ἴο Ῥε ὅ τίοῃ.”) 
ΟΡ. οἩἳ 1Ο. 42 Π.--- νὂν δέ µοι κτλ.: 
ὀ1 ἔᾖε 7σο ἔ, αν 2 φέ72Φ ἔ0 176, 
ἔαέ ᾖ7ε Ἠευεγ Ίο α 107ΜεΊΐ 27ο0- 

Άοτεά {ἔρ 446 {ῥ1ιὐής {νε αΟΙΕΐ 
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, Ν 7 Ιλλ ε .. μά λ , στήσων τὴν οὐσίαν, ἀλλ ὡς αὐτὸς ἔξων τὰ τούτων, 
το ἡγούμενος δεῖν τὴν αὑτοῦ πονηρίαν κληρονόμον εἶναι 

ο τῶν τοῦ τεθνεῶτος χρημάτων. ὃ δὲ πάντων δεινότατον, 
δ 3 ) Ὡ λ ο 3 , ὢ ἄνδρες δικασταί' οὗτος γὰρ συντριηραρχῶν ᾽Αλέξιδι 

Α 2 / / ον , κό 

τῷ ᾿Αριστοδίκου, φάσκων δυοῖν δεούσας πεντήκοντα 
Αα . / λέ θ 9 , Ε] ο 

μνᾶς ἐκείνῳ συµβαλέσθαι, τὸ Ίμισυ τούτοις ὀρφανοῖς 
ο , Δ ε / 9 / α 5) 

οὖσι λελόγισται, οὓς ἢ πόλις οὐ µόνον παῖδας ὄντας 

τ8ο ἀτελεις ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὰν δοκιμασθῶσιν ἑνι- 

αυτὸν ἀφῆκεν ἁπασῶν τῶν λῄῃτουργιών. οὗτος οδὲ 

πάππος ὢν παρὰ τοὺς νόμους τῆς ἑαυτοῦ τριηραρχίας 
οὔ παρὰ τῶν θυγατριδῶν τὸ ἥμισυ πράττεται. 

Δ 9 

και απο” 

πέµψας εἰς τὸν ᾿Αδρίαν ὀλκάδα δυοῖν ταλάντοιν, ὅτε 
Ν 9 Α λλ ελ Ν ἃ Α 9» ϱ ο 

τοοµμεν απεστε εν» έ εγε προς ΤηΝ µητερα αυτων οτι των 

οὗ {ᾖε εσίαίε (45 Ἡο πιαδί Ώανε 
ἀοπα 1 τθ ῑαά πιαάο {πα ραβΗο 

ΊοαὮ {ΠτουςδΏη {πε Ατοποηπ οἵ 1π- 

νεδίεά Ιί ΊΏ τεα] εἰαίθ). φαγεράν 
πας {πα ἆοαδρ]ε 5ασφσεςίοη οἱ ΡΤΟΓΡ- 

εγίγ 2ἐενεαίεᾷ απὰ οἱ σῇΙ2ΐε ῥγοβ- 

εγέν, 2. τεαὶ εδίαΐε. διανοέοµαι 
ΨΗΓὮ ὡς απά Ρρατᾶς. οἱ ἴπά. ἀῑδο. 

{ΟΓ ΙΏΠη. 15 ΤΓ6: ΟΡ. ΟΠ ὡς 12. 71. 

--πονηρίαν κληρονόμον: {ΟΙ {πα 

ΡρετεοπίΠοαίοη 566 1ηίτος. Ρ. 256, 

Ν. 5. 
24. ὃ: ἴπε αηπἰεσεἀθεηί ἶ5 {Ώε {ο]- 

Ἰοψίησ φεηίεησθ; ΟΡ. ΟΠ ὅ . . . δει- 
γότατον 19. 33.---Ὑάρ: {0Ι668,566 ΟΠ 
10. 12 (0Ο) (τ).--- συντριηραρχῶν: 

η ἴπε ]α5ί γθεατς οἱ {Πε Ρε]οροή- 

ηεδίαη λατ, Ό6σαυςα οἱ {πε Ιοηβ- 

οοπέῖημεά ἀετηαπά {οἵ 5ετνίοε απάἆ 

ἴΠο ἀεο]ῖπο {η ψεα]Ώ, Ιέ Ῥεεαπιε 

ΏΕΟΕΡΞΑΙΥ {ο αβθίση πο Ίπεη {ο 

ἵπε Ῥυτάεη {μαί οΏς Ἠαά σατγίεᾶ 
Ῥείοτε. Ἐ ος {ία οο5ί οί {ιο {ΓΙί- 
ΑΙΟΏΥ 5ε6 ΟΏ ΙΟ. 42.--- δοκιµα- 

σθῶσιν: 5ε6 ΟΠ ὃ Ο. --- πράττεται : 

«ες Ι,. ὃς 9. ού. Υ. 2. ῥῬτεδεηί 

ίθηςε: Πο ἶ5 ἀοΐπρ 1 πού ΡΥ 1Υ- 
ης {ο Ῥετδααάε {λε οουτί {ο αοοερί 
{πε αοοοιπΊηρ. 

25. Αδρίαν: ἃ ΠοΙοΠΙοΙΘΙΥ ἆαπ- 

6ετοις νογᾶρο. Ἰῳδῖας 54ὖ5 ο α 
ταςδοα] αἲ ἴπο Ῥίϊπαεις ἴπαί Πΐ5 

ηεϊσΏΏοις που]ά ταίπει ἴακε α 

νούαφε ἵο ἴπε Αάτιαϊο (παη Ἱεπά 

Ὠϊπι ΊΠΟΠΕΥ (27αΡ. 1. 4). --- τα- 

λάντοιν: 2.6. ΙΓ α οαἵθο οἱ ἴλμαί 
να]αθ. --- ὅτε μὲν ἀπέστελλεν, ἐπειδὴ 

δὲ ἐσώθη: ηοίε ὅτε ΝΙ{Ἡ ἴῑπο Ἱπωρί. 
{οί {]ε οΟΠΙΕΠΙΡΟΓΤΑΙΥ, ἐπειδή 1 
πε αοτ. {οί {πε ΡτεπαίηατΥ, αοί 
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παίδων ὁ κίνδυνος εἴη, ἐπειδὴ δὲ ἐσώθη καὶ ἐδιπλασί- 
ε ω) Ν 9 ” Α 

ασεν, αὐτου τὴν ἐμπορίαν ἔφασκεν εἶναι. 
η 9 

καιτοι εἰ 

. λ Αα 

μὲν τὰς ζημίας ταύτων ἀποδείξει, τὰ δὲ σωθέντα τῶν 
χρημάτων αὐτὸς έδει, ὅποι μὲν ἀνήλωται τὰ χρήματα 

3 ο 5 ν , 9 / ε δί. δὲ 9 ο 
του οὗ χαλεπώς εἰς τον λόγον ἐγγραάψει, ῥρᾳθίως 9ὁε εκ των 

96 ἀλλοτρίων αὐτὸς πλουτήσει. 
» ο 9 ο 

καθ ἔκαστον μὲν οὖν, 
5 κά / λ Δ / ο, ν ε 
ω ἄνδρες δικασταί, πολυ αν εργον ειὴ προς υμας 

λογίζεσθαι' ἐπειδὴ δὲ μόλις παρ᾽ αὐτοῦ παρέλαβον 

τὰ γράμματα, μάρτυρας ἔχων ἠρώτων ᾿Αριστόδικον 
οοοτὸν ἀδελφὸν τὸν ᾿Αλέξιδος (αὐτὸς γὰρ ἐτύγχανε τετε- 

λευτηκώς), εἰ ὃ λόγος αὐτῷ εἴη ὁ τῆς τριηραρχίας:' ὁ 
΄ 
ι” δὲ ἔφασκεν εἶναι, καὶ ἐλθόντες οἴκαδε ηῦρομεν Διογε 

΄ λ ό ο 3 / ιά 

τονα τέτταρας καὶ εἰκοσι μνᾶς ἐκείνῳ συμβεβλημένον 

9 εἰς τὴν τριηραρχίαν. 

ο) ο ν 9 , 9 4 .ά 

ὀσονπερ Ολον τὸ ἀνάλωμα αὐτῷ γεγένηται. 

οὗτος δὲ ἐπέδειξε δυοῖν δεούσας 
΄ ω) » ΄ ϱ ΄ ΄ 

οος πεντήκοντα μνᾶς ἀνήηλωκέναι, ὥστε τούτοις λελογίσθαι 
/ 

καιτου τι 

» ΄ Ν. 3 ῳ 5 Δ ΄ 

αυτον οἴεσθε πεποιυηκεναι περι ων αυτω οὐδεὶς σύνοιδεν 

(6ες6 ΟΠ 12. 53). --- τούτων: ΡΓες. 

Ρ0Ο55655. --- ὅποι : 4/47 τυ/αί ᾖεαᾶῦ 

(η {λε αοοοιΠῖ) ας ἵΏ 6 20 ὅποι 
τρέψειε τὰ χρήματα. --- τὸν λόγον: 
Ξ- τῷ λογισμῴ οἳ ὃ 19 απά τὰ 
γράμματα οἱ ὃ 26. --- ἐγγράψει: {5 

οὐ]εοί {5 ἔἶιε οἶαίςε ὅποι . . . χρή- 
ματα. 

26. καθ ἕκαστον: ΟΡ. κατὰ µῆνα 
6 2ο.-- πολὺ ἂν ἔργον εἴη . . . 

λογίζεσθαι : ορ. ἴμε {αΓ6, οοπάεΏθεςᾶ 

οχργεςδίοη οἱ ὃ 1ΗΙ πολλὰ ἂν εἴη 
λέγειν. 

27. ὕσονπερ: ΟΡ. ΟΠ οἵτινες 12. 
4Ο. ---περὶ ὧν αὐτῷ κτλ.: ὤδ {0 

1ο5έ 1ΗΜΐέεγς {ᾖε ἁποτυζέαρε οἵ 
τυᾖτεῇ 10 076 «Άαγες τυ11 121, ὄ1ί 

τυᾖ{οῇ ᾖε Λαμαίεα αἰῖ αἴοπε. Τηο 

ορ]εοί οἱ σύνοιδεν ἶ5 αθθιπη]αίεά {ο 
ἴῃο ο.Άδε οἱ 1ΐ5 οπηξ{τεᾷ αηίασεάεπί 

(Ρε. ΨΙ{ περί), απά {πε οΡ]εοί 
οἵ διεχείριζεν ἶ5 ἴο Ρε 5αρρ]ίεά {Τοπη 
ὧν. ἹΠπωπιεζιαϊεὶγ {ο]ονήπο 15 αη 
Ἰηδίαπος οἱ {πε οαιτγίῃςσ {ουνίατά 

οἱ {πε τε]αί]να Ιάθα Ὦγ {πο ἀεπιοῃ- 

ἰγαςνε, [ ἃ δὶ ἑτέρων ἐπράχθη 
{. αἳ οὗ χαλεπὸν ἦν 
| περὶ τούτων πυθέσθαι. 

Ρο ἴπε οπιϊσδῖοη οἱ {πα 5θοοοπἆ 
τθ]αίἸνε, ΟΓ ἴμο θιυςΗίαΠοη οἱ α 
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3 2 5 / / Ἀ Δ 9 ςε 3 / ἀλλ᾽ αὐτὸς µόνος διεχείριζεν, ὃς ἃ δι ἑτέρων ἐπράχθη 
Ἆ 9 Χ “. Ν / / .» καὶ οὗ χαλεπὸν ἦν περὶ τούτων πυθέσθαι, ἐτόλμησε 

λ » ο Ν ο 

ψευσάµενος τέτταρσι καὶ εἴκοσι μναῖς τοὺς αὐτοῦ 

θυγατριδοῦς ζημιῶσαι; 

τυρες. 

’ 

Καΐ µοι ἀνάβητε τούτων µάρ- 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὢ ἄνδρες δικασταί: 
3 » ο ε / κά ... ’ 
ἐγὼ δ᾽ ὅσα τελευτῶν ὠμολόγησεν έχειν αὐτὸς χρήματα, 

’ Ἆ ’ ω 9 [ων 

ἑπτὰ τάλαντα καὶ τετταράκοντα μνᾶς, ἐκ τούτων αὐτῷ 

λογιοῦμαι, πρόσοδον μὲν οὐδεμίαν ἀποφαίνων, ἀπὸ δὲ 
ο ε / 3 / | Ν / ϱ 5 ΔΝ 

τῶν ὑπαρχόντων . ἀναλίσκων, καὶ θήσω ὅσον οὐδεὶς 

πώποτ᾽ ἐν τῇ πόλει, εἰς δύο παῖδας καὶ ἀδελφὴν καὶ 
Ἆ ἃ ΄ / Ν ε / 

παιδαγωγὸν καὶ θεράπαιναν χιλίας ὁραχμὰς ἑκάστου 
ἐνιαυτοῦ, µικρῴ ἔλαττον ἢ τρεῖς δραχμὰς τῆς ἡμέρας: 

Ρειςοπα οἱ ἀειποπςίταίῖνε ΡτοποΙΏ 

{ΟΓ 1, 566 ΟἨ 25. ΙΙ. --- δν ἕτέρων : 

566 ΟΠ διὰ πλήθους 12. δ7. 
28. ἀκηκόατε: ἴεηδε, 5ε6 ΟΗ 12. 

489. --τελευτῶν: ϱρ. ΟΏ ὃ 20. --- 

ὡμολόγησεν : 566 ΟΠ ὃ 29. ---- πρόσο- 

δον, τῶν ὑπαρχόντων : 1711751, ε2/- 

ᾗζαζ; 58ε ΟΠ ὑπάρχει 12.23. ΤΠε 
εδίαίε οι]ά Ὠανε γ]ε]άεά 12 Ρῥεί 

οεηί, εποασΏ {ο 5αρροτί ο {αΠΗΙΥ 

αΛᾷ αάά α σοοά 5ΗΠῃ {ο {πε οαρίίαἰ 

ΥΘΑΣΙΥ.--θήσω: Ορ. τίθησι ὃ 21. 

----ποιδαγωγόν: α {αΙηΙ]γ 5ἶανα πο 

οαΓεά {οΥΓ ἴπο Ῥογὺς αἲ Ποπιε απά 

0Η {Παίτ Ἱναγ {ο αηπά ΠΟΠ 5εΠοο]; 
"νφδεε (απΠσίς Ῥ. 77. ---θεράπαιναν: 

ἴπε κἰςίοίς αἰτεπαάαηῖ. --- Χιλίας 

δραχµάς: {λῖς κἰαίειπεπί ἶ5 οἱ 

ναῖας ἵη ο5ἠπιαίπσ ἴμο τε]αῖνε 

οο5δί οἱ Πνίπςο Ιπ Αίπεηπς απ 1Π 
ΙηΟάΘΓΠ οἶίες. Βαΐ ἵη 5ος αςί]- 

πηαΐθ5 6 πηαςί Όθαι 1π πη]πά ἴ]α 

στεαίοτ 5ΙπρΙοΙίγ οἱ ἆτεδς, ἴπε 
1η] 156 οἱ πηθαί, απά ἴμα ΙΟΥ) 

ρτίοε οἳ Ἴαῦοτ. (ΟΡ. ου ὃ 21.) 

ΤΠε εἰσΏηί γεατς οονετεά ὮΥ {Ππί5 

σιατζΙαηςΠῖρ Ἱπο]αάεά δὶκ γεαΙ5 

οἱ {Πα ννατ, ο]πηϊπαίίπς 1π αοίια] 

Εαπιῖης Ῥεΐοτε {λε 5υτοπάετ. Τ]α 

εδϊπηαίε ἶ5 {οἵ {πε οΠΙάτει οἱ α 

τίοὮ {απΏΙ]γ, απά οονείῖ5δ Ὀοίμ {οος 
απά ο]οίπίης. ΄ΓΗϊτίγ γεατς ΙαίεΓ νε 

Ππά ἴ]α γοαΏσ Ὠεπιοδίπεηες ψΙ{ῃ 

Ἡϊ6 πιοίΏεγ απᾶ αἰδίετ 5αρροτίεά 

Ποπ {Πε {αίπεις εδίαίε αἱ α οοςί 

οἳ 7 ππῖπας (-- 7οο ἆτ.) Ῥεί Υ6αΙΓ 
(Ες ρτοβαΡ]γ Ιπο]αιάεά {πο Ῥοατά 

απά οἰοίλίης οἱ ρεί5οΏα{ 5ε[ναΠίς)., 
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9 9 8 Ὡ] νά / 9 ’ ὃ , 

ἐν ὀκτῶ αὗται ετεσι γίγνονται ὀκτακισχίλιαι ὁραχμαῖ, 

καὶ ἀποδείκνυνται ἓξ τάλαντα περιόντα καὶ εἶκοσι 
α. 9 λ λ 8 , 9 . η) ε ν α 

µναι. οὐ γὰρ ἂν δύναιτο ἀποδεῖξαι οὐθ) ὑπὸ λῃστῶν 
9 Ν » ΄ Ε] Ν 3 , 3 ἀπολωλεκῶς οὔτε ζημίαν εἰληφὼς οὔτε χρήσταις ἄπο- 

οος θεΟωκώς. . . . 

20. περιόντα: η {λα αΏσαπορ οἱ  {ΟΓΠΙ ΠΟ 8418 θ5Ώπιαίε οἱ υηαί 

[ως {11 ασοοιΏῖ (λογισμός) πο δυγρί]ας τεα]Ιγ 5Ποιυ]ά Ἠανο Ῥεεῃ 
πας Ὀείοτα {πα Ίά1Υ (6 10) πο σαπ Ἅᾖ{ουιπά. Ορ. 1ηίτος. Ρ. 255 Ν. 2. 



ΧΧΧΙν 

ΟΝ ΤΗΕ ΟΟΝΡΟΤΙΤΟΤΙΟΝ 

ΙΝΤΕΟΡΌσΤΊΤΙΟΝ 

Τηϊς «ρεθεοὮ ας ντ ίεη ἹππππεάιαίεΙγ αίτετ {πα τδίατη οἱ ἴ]ε 

ἀθιποοταί[ῖο εχῖ]ες {Τοπι ἴπε Ῥϊταείς, {οΓ α οἵΙΖεη ἴο ἀε]νετ ἵῃ ο)- 

Ροβίοη {0 α ΠΙΟΒΙΟΠ {παί απάεί ἴιε τεδίοτεά ἀΕΠΙΟΟΤΑΟΥ ἴπε {αη- 
ομί5δε Ῥο τοδίτιοίεά {ο Πο]άεις οἱ τεαἱ εδίαίε απἆ {ο ππεη οἱ ράτα 

Δίπεπίαη ἀεξδοεηί. 

ΒΥ ἴΠε αἴηπεςίγ εβεοῖιεά απάετ ἴπε πιεάἰαΠοη οἱ ἴπε Θρατίαη 

Κίπρ, Ῥαμδαπίας, ἴΏε Ώνο ορροςίηςσ Ρατίῖες Ψετε ΠΟΥ τευπ]{εά. ΤΠο 

ρᾳςδί γνας. {ο Ῥε {οτροίίεη, {ιο εχῖ]ος τοςίοτοά {ο {ἴΠπεῖτ Ἡοιηες, απά 

ἴωε οτάετΙγ Πΐαε οἱ ἴπε οΙγ ἵακεη αρ αραίη. Εεπάϊηρ {ῃ9 εἰεοίίοη 

οί οΠιοεῖς απά {ε εσίαβ]ςδΏπωεηί οἱ οοιΓί5, α ρτον]δΙοΏα] αἀτηϊηϊςίτα- 

ΏΠοη ἵα5 δεί αρ Ὦγ {πε εἰεοίοι οἱ {επί ΙΠΕΏ 45 α σονετηϊης 

Ῥοατά, ἀοαρίεςδς πιαᾶα πρ οἱ {επ ΠΟΠΙ εαοὮ Ρατίγ (Απάοο. τ. δτ). 

Τῃς Πτςί απ65Ώοη {ο Ρε 5ε{(]οᾱ, Ὀείοτο 5εηαίοτς ο οίπετ οΏῄοετς 

οου]ά Ὦε οἩοδεη οἵ οουτί ραί Ιπίο ορεταΏοη, ἵα5 {μαι οἳ {νε 

{ΓαποΏῖςδα. ὈΠου]ά οἱΙΖεηδΗΙρ ία {11 ρο]βσαἱ τὶρῃίς Ρο οΡρεη {ο 

α]] ΑἰΠεπίαΏ Ίπει 45 Ῥεΐοτε {πε οἱρατεβῖσαὶ τενο]αΠοῃ, οἱ 5Που]ά 

Ἱ Ῥο τεδίτἰοίεά αοοοτάϊηςρ {ο ἴπε ππάοτείαπάϊηρ γη ρατία ἴΏε 

γθατ Ὀείοτε ἵπ οοηπεο(ΙΙΟΏ γη {πα 5υττεηάει ρ” 

1 ΤΗε Πτδί τεςίτίοίῖοη οπΙγ ἶ5 ππεποπεά ΒΥ Γἱοηυγδίας ἵπ Ες Ιπίτοάποίῖοη, 

Ῥαΐ ἴηε 5εοοηπά ᾖ5 Ιπιρ]μεά Ίπ οὔτε γένει ἀπελαυνόμεγος ὃ 47 Ἱϊ να5 {αχ Ιε5ς 1Π]- 

Ῥοτίαπί (Παπ {Πε Πτοῖ, 

3 Όξεηει ( /αᾖγδ. 1573. Ρ. 164 Π.) Πο]άς ελα ἴἩε πηεη οἱ {ο Ἰουνεσί οἷαςς 

ὝἼ6γς πο αἁπιίαά {ο {Πε τει ἀε]ρεταίίοηπς αἴει ἴηε Εείατη, Ῥαΐ {λμαί (πα 

τεκίτϊοίοη οἱ ἴπε Γαποβῖςο νΏ]οἩ Παά Ῥεεη ]εσα]γ αἀορίεά ἵπ οοπηθο(ΙΟΠ 

Ψη(Ἡ ἴπε εσίαρ]ςΠπιεηί ο{ {πε ΄ΓΤΗΙτίγ ννα5 οοηδιάετγοά ας 5111 ἵπ {οτσοα. Τε 

Πο]άς (μαί {πε απεδίοη πονν απάει ἀἰδοιδείοη νύας ἴμαί οἱ {Ἡθ οοπίηααπος ος 

213 



414 ΧΧΧΙΝΥ. ΟΝ ΤΗΕ ΟΟΝΡΤΙΤΟΤΙΟΝ 

Τ ποὶσΏ{ πε! Ὃε Ρτεδαπεά {αί {ηθ τοδίοταίίοηῦ οἱ ἴπε ἀειπο- 

οταῖῖο οοης{αίοη ποιά Ῥε οοηφιάετεά αΏ αΠτοηί {ο 2ρατία, απά 

τς 5 Ῥοςδῖρἰα {παί ἴ]πο Θρατίαης ἠαά πηδάαε ἀε[ηιίε δἰαίεπηεηϊς {ο 

Ός εβεοί. ἩΜοτεονετ, (Πε Ίατσε Ῥοάγ οἱ οοηςειναίῖνες Νο Παἆ, 

Ῥοίμ 1π {6 τενο]αΠοη οἱ τι απά ἴπ ἴπαί οἱ 4094, 5οαρΏῖ ἴο εχο]αάε 

ἔἶο Ἰουγοσί οἶαοο Ποπ Ρο]σαὶ ρηϊνί]εσες, {εατεά ΠΟ ΠΙΟ {παη 

ενεί {ο 56ε ἴΏε Ώειπος Ῥτοιρβ]ῆί Ῥαοἷ ἴο Ῥοψετ, επηῬ]{ετεά ας ἴΏε 

ἀεπιοσταίίς εχ]]ες Ίγετε ὮΥ {ῑιεῖτ «αΠετίηςς απά Βαςηεά γη] 5αοοεδς. 

πο οοπ]ά σααταπίες {16 ΙογαΙίΥ ος {ωε Ώεππος {ο {16 ἴετπης οἱ {πα 

ΑΠΙΠΕΡίΥ, ΊΠεη οησος ἀεπιβροράε απά 5γοορλαπί 5μοι]ά τεδαπαθ 

Πιαίτ σαάς 5 | 

ΤΗϊς, {οο, 5εεπιεά {ο Ῥ6 α σοοά ορροτίαΠΙ{γ {ο οἶεατ {Πε νοί]ης 

Πςίς οἳ Πι8ΏΥ Ώαπηες οἱ ππεη οἱ ἀοαδί[α] ἀεδοεηπῖ, πο Ἠαά Ῥεεπ 

αἀνηϊίτεά {ο οι ΙΖεΠςΗΙρ 1η τεοεηί γεατ5 Ῥεσβαςδε οἱ {πε ρτεαί Ίοβ5ες 

ες τεδιτ]οβοὮ, απᾶ {παί ἴπο αξδεπιρὶγ {ος ν]ΙοὮ {ο 5ροεοἩ οἱ Τδίας ννας 

πηπϊσεη Ιποἱαάεά οπ1γ {πε πωεη οἱ πο αβρεΓ οἶαθξδο». Όσεπει απἆςδ 5αρροτί {ος 

τμ15 νίενν 1π ἴπο {αοί ἴπαί ἴῃπο αρρεαἰ ἵπ οἳχ 5ρεεσῃ 15 οοπκίαπη!]γ ἴο Πιο Π]εΏ ος 

Ρτορεσίγ, αηΏᾶ, ὮΥ 54ρΡΙΥΙΠΡ πόλιν ΥΙ(Ὦ τὴν ὑμετέρα», ὃ 5, ηε οΡίαῖης εχρ]οῖί 

3. 

οΟΏΗΥΙΠΙΒΕΙΟΏ ΟΕ {πε βἰαίεπιεπί {παί οπ Ελεῖτ τείχη {πε Ώεπιος ἁῑά ποῖ ἰαλκε 

Ρατ Ίη ἴπε αἀπαπ]κίταίίοπ (αὐτὸς δὲ ταύτης οὐκ ἐτόλμησε μετασχεῖν). Να]απιο- 

νι (41 ο{οέείες 1. 41λε, 11, Ῥ. 225 Π.) ἀπᾶς οοπβσπια{ίοηπ οἱ Ὀδεπει”5 νΙεν’ 

1η {Πα φἰαίειηεηί οἱ Ατὶείοί]ε (Αεσβ. «4:17. 39. ϐ) ἴπαϊ απάἆετ {πε ατηπεςίγ ἴπε 

{οππες οεβοῖαΙς οἱ ἴἩε οἲίγ Ῥατίγ Ίνετα {ο σῖνε {Πεῖτ αοσοαπΒης Ῥεΐοτα ἴμε 

οἱ 1ζεις ΝἨοδθ ΏβΠΙΕ5 Ἠγετο ΟἨ {Πε ἀ5δεδβοις’ Ιδίς (τοῖς τὰ τιµήµατα παρεχοµέ- 

νοις), 1.6. ἴπε πετ οἱ {πο Ίρροι οἶαδδες; ἴοπα {Πῖ5 Ἡε «οπε]αάες {Παί {5 Ῥοάγ 

{ογπιεά. ἴῃμε οήσεηπ Ῥοάγ ἁπτίηςρ [πε Ιπίεινα] Ῥείννεεπ (πε Εείατω απά ἴπε 

φε{{]επωσηί οἱ {πο Ρειπιαπεηῖ ἴοτπι οἱ ϱονετηπιοηί. ῬΒαΐ {1ο νετΥ {αοί (Παί ἴἩε 

ΑΠΙΠΕΡΙΥ Ρτον]άες {παί οπΙγ ΡτορετίΥ Πο]άει5 5Ώα]] ααά1 {πε αοοοιηίς οἱ οςι- 

ο8ι5 οἱ {πα οἵέ Ρρατίγ Ἱπιρ]ες {παί ἴπο ϱόνετηπιεηί ἵΏ 6επετα] 19 ἴο Ῥε 1π ἴπα 

Παπάς οἱ ἴπα ὦΠο]ε Ρεορ]θ. Ἆοι ἆοες (πε {ΠθοιΥ οἱ ἴπε οχο]αδίοη οἱ (πα 

ΤΠείες Ίοπῃ {πο 5αβτασς αοοοτά ΝΠ {Πε αἀάταςς οἱ ΤἩταδγρυ]α5 ΙπιπεάΙαίεΙγ 

αίίοι {πε τείατηΏ, ΨΠεη Ἡε τεπήπάς {Πε ΠΊΕΠΩΏΕΙ5 οἱ ἴπε οἵίγ Ρρατίγ ἴπαί (πεγ 

416 Ῥεῖησ Ἠαπάςά ουεγ Πε πιαζζ]εά ἄορς ἴο ἴπε Ώεπιον (Χεῃ, ᾖ7ε/7. 2. 4. 41). 

Τη ους 5ρεεοἩ οἱ Τγ8ῖα5 {πε αρρεα! ἵ5 οετίαΙΏ]γ {ο ἴπε Ῥτορετίγ Ποϊάεις, τί 

ελαί ἶς παίυταὶ 1η αΏΥ σ8δα, {οι ἴπε ταςδυ]έ ] πτη οἩ (λπεῖτ αοοη. Έοτ ἴπε 

Ῥοβ[ΐοπ αραϊησί Όδεπετ, 5εε ΈΒ]α85, Ρ. 449 Π.; Μεγει, Ζο75εἠισήρε” 5 αὐζε 

(σετεβίεᾖ{ε, 11, Ρ. 177, Π. 1, 

1 ΟΡ. 96. 
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ο οἴήζεις ὮΥ ναι, Ὀαί νο Ίνετο τεα]!Υ Ἱπε]ριδίε αππάετ ἴπε οοη- 
οεαίΙοη. ἘῬος, δίησε ἴπε απιεπάπιεη οἱ Ῥοτίο]ες ἵΏ 451/ο ΕΒ.Ο., 

μοδα «ο οοι]ά ποί 5ΏοΝ ρατο Αἰλεπίαπ ἀθεοεηί (πτοαρα Ῥοίμ 

Ρατεηίς Παά Ῥεετ ὮΥ Ί8 εχο]αάεά {τοιη οἰΖεηςΗϊρ. ἸΝοί οπΙγ 

ας Τί ἰποισΏί γνῖδο ΠΟΥ {ο οἶεατ {λε Ἠδί οἱ 5αεὮ Π8ΊΠΕΡ, Ῥαΐέ Ιΐ 

ία5 ονἰἀεπί ἴμαί {πε ΡταοίίοαΙγ οὐροίείε ανν πηαςί δὲ τενἰνεά 

{ο σαατὰ αραῖηςδί ἴΏε ΙΠ6οΟΠΙΙΠΡ Οἱ ΠΙΒΏΥ ΠΕΝ αΡΡρΗςσβΗΐί5, 80µΗ5 

οἱ Αίπεπίᾶαηπς ΝΠο Ὠαά απ] τεοεηπ!Ιγ Ινεά απποπβϱ ἴπο ἰτραίατγ 

σίαΐες οἱ ἴπο ειηρίε. ΤΠεςε οἴίζεης Παᾶ πιαττίεά {οτεῖσΏ Ἠ]νες, 

αηπά ΏΟΝ ΙΠΔΏΥ οἱ {παπι ΙΠ (πεί Επι]ϊςς Ίνοτε τεητηϊηρ Το 

ΑίΠεης, Ῥτιηρίης γη(Ὦ ἴΏεπι {Πο ααεςίοη οί ααπηέβπρ (πεῖτ  Παιί- 

ΑἰΠεηπίαη 5οΗ5 {ο οἰΙΖεηςΗ{ρ.ὶ 

Τηε ΏΜο Ρτοροςα]ς Ίγετα Γοτπια]]γ Ῥτοιαρ]ί Ρείοτε τε Ῥεορ]α Ργ 

Πιοίίοη οἱ Ῥποτιηϊδία. ἩἨε Πα Ῥεεῃ α υε]]-Κπονπ 5ο]άϊετ 1Π {πε 

ἵνατ αΏά ας οπε οἳ {πε Ιεαάϊπς 5αρροτίεις οἱ ΤΠε(απιεπες” ΤΗε 

ἀεαί] οἱ Πὶς ρατίγ οΏΙεξ απά {πε 5ἀρρτοεςδίοη οἱ ἴΏε πποάεταίε ατίς- 

{οοταῖςδ ὮΥ Οτιιας ἄτονε Ἠϊπι ονε {ο {με ἀεπιοοταϊς, απά Τε 5ατεά 

ἐπείτ εχί]ε απ τείατη." Τί να παίαταὶ ἐλαί αροη ἴἶπς τεοτραηἰζᾶ- 

Ποη οξ {με ἄΕΠΙΟΟΤΑΟΥ Ἡαε σ]οι]ά αἰιεπιρί {ο επιροάγ ἵη {πε Ώεν/ 

οοηςδΗ(αΠοη {ης Ρτϊποῖρ]α {οτ ψΠΙοΏ ΤΠείαΊηεηες πας αἱαγς 5ἱἴοοά, 

8, πηοάεταίς Ππηι{αΙοη οἱ {ωα Παπολῖδε. Ῥταΐ Πὶ5 ννε]]-Κπουη τεσοτά 

85 α 5αρροτίετ οἳ οπ6 {αοοηπ οἱ ἴπε οἩρατοΏς σανε Ῥοϊῖπί ἴο {πε 

οἵατρε ἐῑιαί Ὦς ννας 51] αἩ οἩρατο] αἲ Ἰθατί, απἁ Ἠαά Ιοίπεά ἴἶῑθ 

ἀεπιοοταίς αἲ ἴῑιο Ῥιϊταειας οΗηΙγ {ο 5εοιτθ Πῖδ ΟΝΨΏ α[είγ (5 2) ὁ 

1 ῬοΏαείει, /2εηιοσίήεπες, 1. 13090. 

3 Ατϊείορβαπος πηαΚκος 5ροτί οἱ Ῥποτιηϊαίας5 ΠαΙγ {ασε απά πΠίατγ Ῥεατίηρ 

(2γορ», 965 ἴ., 405 Β.ο.); Ἡε σαἰἰ5 Εἶπι ο {γ1/1Λε(171ρ-τυῤ1ςβεγεςί-ζα71εέ7, α βασή- 

124-ῥ1εὐεάεγ. 

ὅ Ατὶςί, {οοδ. 410. 34. 3. 4 δ 2 οἱ οιγ 5ΡρεεοἩ, Ὀϊοηγδίας, {,{05, ὃ 32. 

ὅ ΟΕ {Πε Ἰ]αΐει {οτίαπες οἱ ΡΕουπιϊδίας γε Ἐποῖν οπ]Υ εαί ης ἵνας α Ρρτοπη]- 

ηεηῖ ΠΠΕΠΩΡΕ6Υ ΟΓ απ αηςιοςθδδ{α] ΕΠΙΡΑΞΦΥ {ο ὥμδα ]ιδί Ῥείοτο {πο Ῥεαςε οἱ 

Απία]εϊάας (Ίπε Ρροεί Ρ]αΐο, Πρέσβεις, Ἐτ. 119-121, Κος), απᾶ ἴλαί Ώε ἵπ 5οπιθ 

ΝΑΥ εδοαρεᾶᾷ ἴπο οοπἀεπιπαξίοη ἐπαί Ὦε[εΙ] α Ῥατί οἱ ἴπο 6ΠΙΡΑΒΦΥ οἨ ἴπεῖς 

τείυτη (Ώεηι. 19. 277), [οι νο Ώεατ οἱ Ἠϊπι α5 οΠ6 Οἱ ἴπε Αἰπεπίαπς νο 1Π 

379 Ρανε αοἲϊνε 5αρροτί ἴο πε ΤΠεβαυ εχ]]ες ἵη τεοονετίης ἐΠεῖτ οἵιγ ἴτοπι ἴπε 

ΩΡ8Υί8Ώ σατῖδοη (Ε]ῃΠ. 1, 38). 
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Το ἨΙ5 Ῥτοροςαἱ ἴνε ἀεπιοσταίίο Ἱεαάστο οἱ {ο Ἐείιτη ψετα 

οβρροδεά. ΊΤΠεγ Ιηδίσίεά οἩ {πε Ῥο]ίίσα] τὶσΏίς οἱ {εί Ῥοοτετ 

οοπΙΙ8(4Ε5, απά 6ΟΙΠΕ ΊΕΤΟ τθοαάγ 6νεΏ {ο ρταπί οἰίχεηδΗίΡ ἴο 

πιείο5 απά 5ἶανερ γιο Ἰαά «Ἠατεά {είς ἄαηροις. 

Ἔπε οὐίοοίηε 5 ἴπε ἀθίεαί οἱ Ῥ]οτπιϊδίαδ5 ΠΙοοῃ, απά {λε 

τεξηαοίπιεηί οἱ {πε οἷά δο]οπίαπ οοη5Β(αοη 35 ἃ ΤΕΠΙΡΟΓΑΤΥ {ΟΤΠΙ 

οἱ ρονετηπιεηί. Το α δρεοία] οοΠπιπΙΙδ5ίΟΗ, αοίίησ γὮ {Πε Φεηαίε, 

γα5 Ἰηίταςίεά ἴπε ΡτεραίαίίοΏ απᾶά αἀορβοη οἱ 54ο. απιεπάἀπιεηίς 

5 {ΠεΥ παὶρῃί Ἱαάρε ἴο Ὦε πεοθβδατΥ {ο αἆαρί Ιέ {ο Ῥτερεπί οοη- 

ἀἰῑοης. ΈΤΠε εοηςεινα(ῖνες Ίγετε ρτοβαδ]γ Ρρ]ασαίεά ὮΥ εἶνε ἔεγπς 

οἳ (λε επασίπιεπί, γΠίοἩ τελᾶ: ἔδοξε τῷ δήµῳ, Τεισαμενὸς εἶπε, 

πολιτεύεσθαι ᾿Αθηναίους κατὰ τὰ πάτρια, νόµοις δὲ χρῆσθαι τοῖς Σόλω- 

γος, καὶ µέτροις καὶ σταθμοῖς, χρῆσθαι δὲ καὶ τοῖς Δράκοντος θεσμοῖς, 

οἶσπερ ἐχρώμεθα ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ (Απάοο. τ. 83). 'ΤΗϊ5, 1{ ἴαΚεη 

Πιετα]1γ, νου]ά πἹεαΏ {παί, γΏ]]ε {λε {ΤαποΠΏίδθ Ίνας {ο Ὦε οΡρεῃ {ο αἱ 

οἶαδςες, αηπά α]] νου] πανε 5οαίς οἩ {πε Ἱπτίςς, ἴπε οἴπετ Ρρολµ(ίσα] 

Ριϊνί]ερος οἱ {πα Ίοιγεί οἰαδσες, ΏῖοὮ Ὠαά 6τοΏ ἰπίο {ιο οοηςέιι- 

Ποη 5ἶηος Φο]οπ)5 πῃε, Ιγοπ]ά Ρε ομί ο, απά α τεα]Ι]γ οοΏδεινα(ίνε 

ἀεπιοσίαοΥγ ψΨου]ά τεβι]ί. ΤΠ Ππ]αΥ Πανε Ῥεεη {πο οΠεοί ἁπτίηρ 

Πιο 5Ποτί πια οσσοαρίεά ὮΥ ἴπε Οοη5Η(αΠοπαί Οοπιπηδδίοη Τη πια]ς- 

ἵηρ {πα τεν]δΙοἩ, Ῥαΐ ΝΏεη {Πεῖτ ποτ] Ίναςδ οοιηρ]είθεά 1{ Ίας {οππά 
ἴιαί ἴπε Ῥετίο]εαη ἴγρε οἳ ἀεπιοοίᾶοΥ, απά ποῖ {πα βο]οπίαη, γ/α5 

{πα τεςυ]ί. | 

Οπο φατί οἱ Ῥποτπιδίιας'5 Ρτοροδα] ας, Πούθνετ, τοηενψεά 1η 

ἴΏς 5απ1θ ΥεαΤ, ππεη ΑΓΙΚΙΟΡΠΟΩ οαττ]ιεά α πιοίίοη {λμαί {Ώε 5οπ5 οί 

{οτείρΏ πιοίμετς Ῥο εχο]αάεά {οπι {με {αποβῖςε; Ῥαΐ {Είδ αοίίοΏ 

ἵας ἴοο 5ΨΕεΘΡΙΠΡ, απά Τί ἵνᾶ5 5ΟΟΠ 5ο ΠποάΙΠεά ὮΥ {πε τεδο]α{ῖοη 

οἱ ΝΙΟΟΠΙΕΠΕΕ ἴἶιαί ἴπε εχο]αδίοη ἵνα5 ηοί τείτοβοινε, Ὀαΐ αρΡρ]ίες 

ΟΠΙΥ {ο 5οη5 Ῥοτη αΠετ 40932. 
Νοί οοπίεηί πα ἀεί[εαίιηρ {πο εβεεη{]αὶ Ρρτονϊδίοης οἱ Ῥπος- 

ηϊς119”5 ΠΙΟΙΙΟΗ, {πε ἀεπιοοταί5 πο γεαΙ5 Ιαίετ οαττεά α πιοῖοη 

1 Γλῃαί ος 5ρεεοὮ Ὕγᾶ5 ποῖ υηίίεη {ος ἀε]ίνειγ Ῥείοτε {πε οοππηΙδδΙοὮ ἴ5 

οἶεατ {οπῃ {πε {[αοί ἴλαί (πο αἀάτεςς ἶ5 ποί {ο δεπαίοτς Ραΐ ἴο εἶίζεπς (95 1, 4, 

9, 11), απά ἴΠαί ἴπε αρρεα] ἶ5 ποῖ {ο πἹεη αοῖηρ {οσ οίπετς, Ὀαΐ {ος {πεπηβε]νες, 

3 Ῥοηαείετ, /δεηιοσίβεπες, 1.2 135 Ἡ. 



ΑΕΟὺΜΕΝΤ ΑΝΏΌ 5ΤΥ1ΙΕ αἱ] 

οἱ Τηταδγρα]ας {αί {πε {αηπολῃίδε ο οχίεπάθά {ο αἱ ήπο Ὠαά 
«Ώατοά ἰηπ ἴπε Πείπτη Ποιπη ἴπε Ῥίαεας. ἙῬιαΐί οπο οἱ {Πείτ ΟΝΏ 

Ἱεαάςτς, Ατοβίηςς, 5αοοξεάεά 1π απηα]ήπςρ 1 ἴηπ {Πε οουτίς α5 Ίῃ- 

οοηςΗ(ιΙοπαἰ Βαΐ, α5 α οοπρτοπη5ε, οΙΙζθηδΏΙρ ας σταπίεά {ο 

πε Ηί]ε ϱτοιΡρ οἱ {ογείρπετς Ἠ]ο Παά δίοοά γα ἔἶνε Πτεί ια] 

Ὀαπά οἱ εχί]ες αἱ ΡΗΥΙΕ.’ 

ΟΟΜΜΕΝΤΣ5 ΟΝ ΑΕΟΌΜΕΝΤ ΑΝΡ ΡΤΥΙΕ 

ΤΗϊ5 ερεεοΏ οἱ Γ}δίας ἶς οἱ εδρεοία] Ιηΐετεςί α5 Ρείπρ Πί5 εατ]εςί 

εχίαηί 5Ρρ6εοἩ, αηπά Ῥετῃαρς {πε ΕΠδί ἴἶαί Ὦε υτοίε {οτ α οΠεηῖ. 

Τ{ 15, ΏΙοτεονες, ἴἩε ΟΠΙΥ οχίαηί 5ρεεοὮ οἱ 5 οοιηροδεά {οτ ἆε- 

Ἡνετγ Ῥείοτε {πε Ἑσο]εδία. Νε Οἱ6 15 ΡγεδεΓνα(]οη {ο Ώἱοηγ5!ί15 

οἱ Ἠαἱίσατηᾶδις, Υ1ο Ιποοτροταίεᾶ ἰὲ ἵη Πὶ5 (τθαβῖδε οἨ 15ἱ.5,ὃ α5 

ΔΏ 6ΧΑΙΠΠΡΙΕ Οἱ Πὶ5 5ίγ]α. 

Τ ἶ5 σεπετα!!γ αδ5απιεά {Παί ἴπε 5Ρρεεοῃ α5 Ρίεβδεινεά ὮΥ ΡὨϊο- 

Ώγδίας 15 οΏΙγ α Παρπιεηί. ἸΠΙΙε 1 15 οοπιρ]είε 1η ἴλποιρῃί, απά 

ψΠΙ]ε 58 το-ττ ψοι]ά {οτη α Πίῆάπρ Ρετοταοῃ, γεί ἴιε 8ρεες! 

1 9εε Ι]πίτοά. Ρ. 21. 

2 Α Ρρατί οἱ {Πε οτὶσἰπαἰ τεοοτά οἱ ἰΠί5 αοῖ ἵνα5 ἀϊδεονετεά οἩἳ ἴΠε Αετοροᾗ5 

ἵη 1564. Τί οοπίαϊης αἶδο α πιυ]αίεά Πςί οἱ {πε τωείῖοδ πο τθοεϊνεά οἵΙζεῃ- 

«Πρ, α ϱτοιΡρ οἱ Πιπιδ]ε Ἰαοτίης ΤΠΕΏ; ἄπποης ἴἨεπι ατα “ ΟΠαθτεάεπιας {πε 

{ΑΤπηοτ, Γιερίίπος {Πε οοο]ς, Ὠεπιείτία5δ {πε οατρεπίετ, Ἐαρποτίοη {πε πιπ]είεετ, 

Ἠερεξίας {πο ρατάεπετ, Φοδίας {Πε [111ετ,” απά οἴπεις οἱ Ικε οοουρα(ίοη, υΠΏ]]ε 

8ΊΠΟηΡ ἴΏεδε σοοά (τθες παπιθς 5ίαπᾶς Ῥεπάίρηαπςςδ, α ηαΙηθ {ο 5Ώοο] {πα 

Ῥ]αε-Ρ]οοάεά Αίποπίαη ὦἨο «Ποπ]ά βπά 1{ οἩ {πε οπεο]-]5ί οἱ Εΐ5 ἴτὈ6. 1 15 

Ῥτοραδ]ε ἴπαί {Π15 ἄεοτεο ἵᾶ5 πιονθά ὮΥ Ατοπΐηις, νο Ἶνας ἴμα Ίπούος οἳ {πα 

ἄεοτεε ΡεδίονΊηρ Ώοποτς προπ {16 οἰέίζθεης ο{ {πε ΡΗΥΙε Ραπά (Αεξοβίη. 4. 157, 

100), απά νο πνοσ]ά πηαίυταΙ[ν, αἴιετ ἀε[εαίῖτπρ {Ἡε πιοτο 6εποτοις Ρτοροδα] 

οἱ Τηταδύρα]αςδ, Ὃο {Ἡε πιαπ {ο Ῥγεδεηί {Πε αἰετηαίίνε Ρτοροβίίοὴῃ. Τπε 

4εοτεο [οι ἴπε πηείῖο5 οἱ ῬΗγ]ε γύα5 Ρρᾶξδεά ἵη 4οι/ο (Κοετίε, {41. ΧΧΝΥ, 

Ῥ. 304, αΡαϊΏδί νοη Ῥτοίί, Μύΐα, Ῥ. 37) απά 15 παίατα] οοηπεοίίοη π(Ὦ Τε 

ΠΟΙΙΟηΏ οἱ ΤΗταδγρα]α5 γγατταπίς Μεγετ (6 2τε0. α. 44. Υ. 222) ἵη οβΤΙΥΙηΡ ἴλαί 

ΠΙΟΙΊΟΠ ΟΥ6Ι {ο {Πε 68ΠΏε γεαχ, αραίηςί {Ώς οοτταρί αοοοαηῖ οἱ {Πε ΡΙορταρΏείΒ 

οἱ 1,8ΐα5, νο Ρρίαςς 1έ Ἱπιπιεάϊαίε]ν αἴτει {πε Ἠείατη (ἐπ᾽ ἀναρχίας τῆς πρὸ 

Ἐὐκλείδου, Ῥ5.-Ρ]αΐ, δ35 Ἐ). Έοχ οίπει οοηδιάετα[ίοης ἵπ {αγος οἱ {Π15 ἀαίε 5εε 

Μεγει, ἐο 

ὃ 9εε Ρ. 255, Ἡ. 3. 
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δ6εΙης ἴοο Ὀτιεί {οί ἴπε οοσβδίοῃ. Νεϊετ οἱ πε νο οἴμεί 

«ρεεσΏοες ρτεςδεινεά ΡΥ Ὠιοηγδίας 15 σίνεη ἵη {111, απά Τί 15 Ρτοβαδ]ε 

ἴπαί Ώςε 1οοἷ ἴπῖδ ρατί ΠΟΠ {Πε Ῥεριηπίηρ οἱ α Ίοηρετ 8Ρ6εςΠ. 

Αρραβ]5 {ο ΠΙΕΙΙΡΕΙ5 οἱ ἴπε {ΟΤΠΙΕΙ οἵίγ ρατίγ αηά {ο ἴ]α οἶἷαςς 

ἵη ἄαηρειτ οἱ ἀἰδαποΠΙδειπεηί ΤΠΔΥ Ώανε {οἱιοιυαά. 

ΤΈπε αποετία]πίγ ἃδ {ο ἴπαε τε]αίίοη οἳ ἴπε οχίαηπί Πασπιεηί {ο 

ἴπο πΠο]ε δ6ρεεσοὮ Ώ]αΚες 1 Ιπηροδδϊρία {ο ἀείετιπϊπα {με τε]αίίοης 

οἱ 1{5 5 Ώα1νΙδΙοηΏ5, Οἵ {ο ]αάρε οἳ 15 εΠεοίνεηςςο. ΤΠε ΡρίαΏ ος 

τΏϊς Ρρατί 15 5ΙΠρ]ε: ἴο ἂρρεα] {ο ίΏε ρτεαί πη]άά]ςο οἶαςς, πιεΏ Πο 

Ἰανε 5Ώατοά 1η {μα εχῖ]ε απᾶ {πε Κείάτη, αηπά {ο οοηνίΠος {Ώθιπι 

Ειαί {πε Ίοςς οἱ {πε 5αρροτί οἱ {πε πον-]απάπο]άϊπο οἰίζεης γ]] Ῥα 

ΏΊΟΤΕ6 ἀ8ηρείοις {ο {πε τεδίοτεά ἀθπιοοίᾶογ ἴπαη {πε οΏαπος οί 

οΠεπάϊης Θρατία ὮΥ {αϊηρ {ο 1ηθεί Πε γήσῃες ας ἴο {16 τενίδίοι 

οἱ πε οοηςΏΙ(α Ποπ. Τε ενεηί Ρτονεά {πε 5οαπάπεςς οἱ ἴπε ατρι]- 

πηεηί. Δρατία ἀῑά ποῖ ἱπίετίοτε (5ε6 οἨ 6 6), απά ἴ1ε ἆειποσίαςΥ 

Φά5 50Ο0ΟΗ ο8α]εά αβροπ {ο ίακε 1 αΓΠΙ5 αραίη αραϊησί {Πε οἱϊσατο]Ώς 

αἱ Ἐ]οιςίς. 
ΤΏ {πε οοπιροδίοτ οἱ ἴπε 5δρεεσοὮ πο {αοῖς ατα δἰσηΠῃσοαηί : 

Πτοί, {ια πιεαηῖηρ 15 ποίῖ αἱναγς οἶεατ. Όπε τηµςί τεα απά τετεαςά 

Ῥείοτο Ῥεϊηρ 5ατε οἱ {Πε ιηθαηπίηςσ Οἱ 50Π16 δεηίεηοες, απά 50Ιη6 

416 οαραΡ]ε οἱ υΙάεἰγ ἀιβετίηπςο Ἱπίετρτεία{ίοηΏδ; ΠΟΠ 15 1ε[ί {ο ε 

εαρρ]ιεά Ῥείνψεεη {πε πες. πα Ρτεν!ίγ 15 Ίικα Τμγείας, Ῥαΐ ποῖ 

{Πο οΏφουτίίγ. ΘΒεοοπά, ἴπἩετα ἵδ α πιατκεά τηΏείοτιοαἱ οοἰοτίης ἵπ 

ἴπο ὪΏοίθ. ΤΠε (πίοκς οἱ {πε ουττεηί τηείοτίο ατα οοηςδρΙιοιοῖς --- 

τερεαίαά αηΏ(Ώεσῖς απά Ῥαίαποε οἱ οοἶα, ἴἶπα τΏγπηῖηρ οἱ 5αοςοεδδίνε 

οοἷα, απά Ρ]αΥγ οη {πε 5ουηά οἳ νοτάς. Ίο πιαΥ ρτοβαΡδὶγ 5εε ΙΠ 

ίπεςε {δαίατες ονἰάεποε οἱ ἱπιππαξατί{γ 1π ρταςσ{ῆσα] οτ8ἴοΙΥ. ὉΡ {ο 

ἴπ]ς Όπιε Τωδίας Ἠπαά πίζεη οπΙγ {οτ αχμἰδίΠοι απά {οι ἨθαΤες 

Νο οατεὰ πιοτε {ος πονε]ίγ οἱ εχρτεςδίοη ἴΏαπ οἶεατηεςς οἱ ποιρί. 

ΤΠε Ιαησιασα οἱ {5 Πτδί ραῦ]ο δρεεοὮ ἵ5 ποί οἶεατ ἐποαρῖ {ος 

α’σιπηθηΐ 1η {πε Ἑσο]εδία, απά ἴέ Πας {οο ΤΙΔΗΥ τηατ]κς5 οἱ {πε τ]ᾗεί- 

οτΙΟΙ8Ώ {ο Ῥε ριαί Ιπίο {πε ποπ ο α οΠεηῖ. 

ΠΟΥ 50οοη απά Που {ΠποτοιρΠ]γ Τ,δίας οοττεοίεά ῬοΐίἩ {8Η]ΐ5, νε 

566 {π {16 5ρεεο[ᾗ αραϊηςίε Ὠἱοσίίοη (ΥΠ έίεη α Υ6ᾶΙ οἵ {νο ]λίετ) 

ΑΏά {πμαί {οι Μαπίμεας (5οµ]ε {εη γεαίς Ι4{ΕΓ). 



ΑΚάῦΜΗΝΊΤ ΑΝΡ 9ΊΥΙ,Ε 41ο 

Τη6 πποτε ποϊειοτίΏγ τΏείοτίσαἱ εχρτθςδίοης ατα ἴ]πα {ΟΙἱονΙηρ : 

ὁ 4. ὧν ὑμεῖς ἀντεχόμενοι βεβαίως δηµοκρατήσεσθε 

τῶν δὲ ἐχθρῶν πλέον ἐπικρατήσετε 

ὠφελιμώτεροι δὲ τοῖς συµµάχοις ἔσεσθε. 

πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀποθαγόντας 

πολλοὺς ὃ ἐκ τῆς πόλεως ἐκπεσόντας.: 

5 ολ Ν / , [ων 3/ 

ο 5. οὐδὲ τοὺς λόγους πιστοτέρους τῶν ἔργων 
2 Αὰ Δ / α. ’ /. 

οὐδὲ τὰ μέλλοντα τῶν γεγενηµένων νομιεῖτε. 

Α ων κ / ων , Α 
οἳ τῷ μὲν λόγῳ τῷ δήµῳ πολεμοῖσι 

ω ο. / ω) 

τῷ δὲ ἔργῳ τῶν ὑμετέρων ἐπιθυμοῦσιν. 

ὃ 11. ὅτε μὲν ἐφεύγομεν 

ἐμαχόμεθα Λακεδαιμογίοις 

ἵνα κατέλθωµεν 

κατελθόντες δὲ φευξόμεθα 

ἵνα μη µαχώμεθα. 

ΤΠε Ἰαδί Ρετιοά ἶ5 ααοίεά ἵπ Ατὶςίοίίε, {ᾖεζογίς, 2. 23, ἃ5 {ο]- 

Ίουῦς : 
εἰ φεύγοντες μὲν ἐμαχόμεθα ὅπως κατέλθωµεν 

κατελθόντες δὲ φευξόμεθα ὅπως μὴ µαχώμεόθα. 

Τηε τ]είοτίοίᾶης5 Ἠανε ενιἀεπί]γ Ιοτκεά ονετ {πε Ρρετίοά {ο 

πλακα 1{ εν6Ώ ποτε {οτιπα]. Όεε ΑΡΡ. ὃ 57. 7. 

1 ΟἨ {Πε παροµοίωσι» αηΏᾶ ἐπαναφορά 5ε6 ΔΡΡ. ὃ 57. 3, 5. 



ΧΧΧΙν 
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ΠΟΔΙΤΗΙΑΝ ΑΘΗΝΗΣΙ 

Ὅτε ἑνομίζομεν, ὢ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὰς γεγενηµέ- 
νας συμφορὰς ἱκανὰ μνημεῖα τῇ πόλει καταλελεῖφθαι, 
ο ο’ Ὁ 8 3 , ς , 3 

ὠστε μγηο ἂν τους επυγιγνοµενους ετερας πολιτείας έπι- 
Αα ’ Ν Ὡ Ν ο / 5 

θυμεῖν, τότε δὴ οὗτοι τοὺς κακῶς πεπονθότας καὶ ἆμφο- 

στέρων πεπειραµένους ἐξαπατῆσαί ζητοῦσι τοῖς αὐτοῖς 

οψηφίσμασιν, οἶσπερ καὶ πρότερον δὶς ἤδη. 
Δ , 

και του- 

Δ 3 2 ε ο δὲ ο 9 / ϱ 

των μεν ου (αυμάζω, υμων ε των ακροωµενων» οτι 

Ἂ / 

πάντων ἐστὲ ἐπιλησμονέστατοι ἢ πάσχειν ἑτοιμότατοι 
ον ἳ [ο ο] 8 [ο] 

κακῶς ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν, οἳ τῇ μὲν τύχη τῶν Ίει- 

ι. ἄν: 5686 ΟἨΏ 12. Τ.--- πολι- 
τείας: {οὔζέγ, Τ0771 ο ϱουεΥ ΕΛ; 

ορ. οὗ ᾧ 3.--- δή: {οτο8, 5ε8 ΟἨΏ 26. 

9 (Α).-- οὗτο: Ἑλογπιίδίας απά 
Ἠ]5 δαρροσίθί5; 5εο Ιηίτοςά. Ρ. 315. 

--ἀμφοτέρων: ῬΡοΐι οοπςΏ(πέοης, 

ἀεπιοοσταίῖς αΏάᾶ ο]σατοβῖσα].---- οἳσ- 
περ: 568 ΟΠ οἵτινες 12. 4ο.--- καὶ 
πρότερον: {ΟΙ καί ἵηπ οοπιρατίδοη5 
5εε ΟΠ 19.2 (0).---δὶς ἤδη: οὓε 
οἱ {πε Πτςί 5ίερς η {πε ἱπςιιαίοη 

οἱ ἴπε οἡρατοΏῖες οἱ {πε Έοις 
ἨἩιπάτεά απά οἱ ἴπε ΤΗΕϊτίγ γνας 

[πο οχο]αδῖοη οἱ {πε Τηᾶςς5ες {ΓΟΠ1 

ροµε]σαί τ1ϱΏίς. 

ο. ὑμῶν: ἴηε αρρεα] {μτοιρ]λοιί 
ἴηο 5Ρ6θεοΏ ἶ5 {ο {πε πιεηθείς ος 

ἴπε αρρεί οἶᾶδδες. ΄ΤΠΕΥ {οί α 

Ίατοε πα]οσ]ίγ οἱ α {111 εοε]εδία, 

απ ΊΠεῖϊγ νοίε ψΠ] ἀεοῖάε ἴπε 

ααεξίοη. 9Φοπ6 οΓ {πει Ώανε 

Ῥεεη 5αρροτίετς οἳ {πο ΤΗΙτίγ, 

οἴπει5 Ίανε Ἰαδί ταατηεά ει 
Τηταδγρα]ας Ποπ οχῖ]θ. (Οή {πα 

ΏυπλΡετ οἱ {πο ΤΠείες 5εε οἩ ὃ 4.) 
--Πειραιοῖ: Ἰοσαῇναο, ἨΠΑ. 2207 

(. 296: Ἑ. 76.Ν.; (αἱ. 527. Ορ. 

οι 12. 5ο. Τοί {πο οοππθοίίοῦ 

οἱ Ῥποιπιϊθίας υη{ {1ο ΡρατίΥ οἱ 
ερ Ῥίταεις 5ος Ιπίτοά. Ρ. 3415. 

320 
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. Αα ιό ό ω 8 , Α 3 

ιοραιου πραγµατωγ µετεσχον; τή δὲ γνωμη των ἐξ 

ε 
αστεως. 

ς α 3 λ ’ τονοῦντες ὑμᾶς αὐτοὺς καταδουλώσεσθε; 
5 

/ . ὁ 0 ον » 

καίτοι τί ἔδει φεύγοντας κατελθειν, εἰ χειρο- 
Δ 5. ἐγὼ µεν οὔν, 

5 ν κ. 5 / ” ’ » / 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, οὔτε οὐσίᾳ τῆς πολιτείας οὔτε γένει 
ο / 9 » 3 / Αα 5 / / 
ἀπελαυνόμενος, ἆλλ ἀμφότερα τῶν ἀντιλεγόντων πρὀ- 

» ε [ο] , - πν 

Ίτερος ὤν, Ἠγοῦμαι ταύτην µόνην σωτηρίαν εἶναι τῇ 
/ ᾳ 2 ϐΥ .. .-- , Α ν Ν 

πόλει, ἅπασιν Αὐύηναίοις τῆς πολιτείας µετειναι, έπει 
ϱ Ἆ Ἆ ΄ Ν ἃ α ς 

ὅτε καὶ τὰ τείχη καὶ τὰς ναῦς καὶ χρήματα καὶ συμμά- 
3 ιά ϱ 9 ϱ νΝ. 9 Αα 3 , 

χους ἐκεκτήμεθα, οὐχ ὅπως τινὰ ᾿Αθηναϊον ἁπώσομεν 

διενοούµεθα, ἀλλὰ καὶ Εὐβοεῦσιν ἐπιγαμίαν ἐποιού- 
ο λ λ λ ε / » ο. 

20 μεθα; νυν δὲ και τους υπαρχογντας πολίτας ἀπελώμεν; 

” 3ὰ » ΄ 9 Ν 8 [ο Α 9 

4οὔκ, ἐὰν ἔμοιγε πείθησθε, οὐδὲ μετὰ τῶν τειχῶν και 
ταῦτα ἡμῶν αὐτῶν περιαιρησόµεθα, ὁπλίτας. πολλοὺς 

---κατελθεῖν: {0ἱ66, 5866 ΟΠ 16. 4. 

{αίατο ἴθηςδε 

οἱ απ αοίϊοη Ἱπίεπάεά, Ρτοροδεά 

(Ξ µέλλω νΙἉ Ιπβπ.). Όεε οἩἨ 
εἰ πείσει 24. 13. 

8. πολιτείας: οχᾷβελιςῇ{ίΦφ. Όεε 

Οτι. ἸΝοίς. --- γένει: 5εο 1Ιηίτοα. 

ρ.314 1[.--- Βιὐβοεῦσιν ἐπιγαμίαν : 5 

α πηατὶς οἳ αδρεσοίαὶ σταίαάε Οἵ 

ΠΠεηάςδΠΙρ Αίπαης5 5οπιείΊηες οΟΠ- 

{εττεά αροπ Ἱπάϊν]άαα] {ογείσηεις, 
απά ενεη προη οἶίῖες, ἴπε ργϊν]- 

Ίεσες οἱ Ἱπίεγιηαττίασε (ἐπιγαμία), 
αοηυϊς]ίοη οἱ τθα] οδίαῖε ἵπ Αῑσα 

(έγκτησις γῆς καὶ οἰκίας, 6Ρ. Ρ. 10, 
Ν. 1), αηπά αεχειπιρίοη ΠΟΠ ἴπε 

πηείϊος) αχ (ἀτέλέια, οὮ. Ρ. 9). 

(ἶο5δα οοππεοίίοη ΥΙ{ῃ Έάροεα α5 

αἶνναγς οἱ {λα αἰπιοδί ἹπιροτίαποἙ 

ἰο Αίπεη. ΤΠε ἐπιγαμία ποῖ 
1ΥΦΙΑς ---21 

-- καταδουλώσεσθε : 

ουν Ῥουπά (ἴμε δἰαίες {οφείΏετ, 

Ῥαΐϊ επαδ]εά {πα Αίπεπίαπ οἷε- 

Γαςᾳςδ, νο ετε 5οί]οά ἴἨΠείε 1Π 

ἵαγσα ΠΙΠΩΡΟΕΥς, {ο ΙΠῖεΙΤΙΑΙΙΥ ΨΙΕΠ 
ἴλεῖσ πεϊσΏθοις. ΈΤΠε 5οηΏ5 οἱ 

σος ππαττίασε ηαά ΕΠΙ Αίπεπίαπ 
οἰΙΖεηςΠΙρ. --- ὑπάρχοντας: {0Ι08Ε, 

566 ΟΠ ὑπάρχει 12. 23. 
4. μετὰ τῶν τειχῶν: ἴΏε Τοηυς 

Ίλα]1ς Παά Ῥεει {οί ἀἆονΏ {πε 

γεαί Ῥεΐοτο απάει πα ἴετης οἱ 

{μα δατγεηάετ. ἘΟΙ µετά 5ε8 ΟΠ 
ΤΟ. 14. --περιαιρησόµεθα: 1,δία5 

α5δδήιηςς ἴλαί 1 ἴπε Τηᾶδδες αἴθ 

ἀἰδίγαπο]ίςεά {116ύ οι πο ΙοῦΏβεί 

Ῥο οα]εά οιέ πΠὮ ἴπε οἰίσεη 

{οοΡ5. Ὠερτίνεά οἱ ἰπεῖτ τισῃίς 

ἵπ {πε δἰαίε, ΤἴΠεύ οου]ά ποί Ῥε 

{Γαδίοά {ο ΠσΏί {οί Ἱ.--- ὁπλίτας, 
ἱππέας, τοξότας: {Πε τερι]αί Ώο)- 



αρ ΑΥΣΙΟΥ 

ν ς , 4 / Ὡ ε . 9 η , 
καὶ ἱππέας καὶ τοξότας' ὧν ὑμεῖς ἀντεχόμενοι βεβαίως 

ὃ Ίσεσθε, τῶν δὲ ἐχθρῶν πλέον ἐ ] ἠμοκρατήσεσθε, τῶν οὲ ἐχθρῶν πλέον ἐπικρατήσετε, 
»] ” ΔΝ ω) / » 3 ” 

2ο ὠφελιμώτεροι οὲ τοῖς συμμάχοις έσεσθε: ἐπίστασθε 

γὰρ τὰ ἐν ταῖς ἐφ᾽ ἡμῶν ὀλιγαρχίαις γεγενηµένα καὶ 
5 Ν Αν ιά » λ / 3 Ἆ 

οὐ τοὺς γῆν κεκτηµένους ἔχοντας τὴν πόλιν, ἄλλα 

πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀποθανόντας, πολλοὺς δ ἐκ τῆς 

Πίτες αηπά ΠΟΙ5ΕΠΠΙΕΠ θείο οἱ {ο 

Πϊσῃεγ Ρ{οΡρετίΥ εἶαςςες, απά γγου]ά 

ποί Ὦε αΠεείεά ὮΥ ἰπίδ «ἴαηρε. 
Ῥυιΐ απάεί ἴΏο ῥρίθβ5Ητε οἱ {πε 

Ίοπς ἵνα ἴπο δἰαίε Ἠαά οοἵπε ἴο 

πιαΚκε «ϱοοης]άεταβρίο δε οἳ ια 

ΤΠπείες Ῥεγοπά {ἐλπεῖς τερι]αί 8εί- 

νίοε αξδ τονετς οἱ {πο ἰτίτεπιες 

(5εε οἩ 16. 14). ΙΙ πε απη]- 
Ἡ]]αοη οἱ {πε πανγ ἴπε ουκ ας 

ΓΟΝΕΙ5 Ὠαα οθαδεά, 5ο Τ,Υδία5 Παϊι- 

τα]Ιγ 5ρεακς οµπἰγ οἵ ἴΠαϊγ οἴπεγ 

«οΓνῖοθ. Ῥετπαρς Ὦς Ὠας ἵπ παϊπά 

αἶδο ἴ]α {αοί ἴλωαί ΠιαΏΥ ΠΙΕΠΙΡΕΙς 

οἱ ἴῑε οἶασσες {παί τερι]ατίγ {1Γ- 

ηῖδηεά Πορ]ίες απά Ώοίδεπιεη αἴθ 

ΠΟΥ ὮΥ Ίο5ς οἱ Ρτορετίγ τεάαοεά 

{ο έλα οἶαςς οἱ Τηοαίες. Τϊοηγφίας 
καὖ5 (2 γοίας, ὃ 32) ιαί αΌοαί 
σοοο ΊΠεΠ ου]ά Ώανε Ῥεεη εχ- 

οἶαάεά Ίοπι ο ίσεηςδΏϊΙρ Ὦυ {ἴΠῖ5 

ΠΙοίοΠ. Τῆο πάπιρετ οἱ ΤΠείες 

αἲ ἴπε Ῥερϊηπίης οἱ {πε Ρε]οροῃ- 

Πθδίαη λατ ἵς οδΗτηαίεά αἲ αροιῖ 

20.000 (Μεγετ, ῥογςοὔρε Ε17 

σζζεμ (σετεβζεᾷίε Π. 165 Π.). ΤηΏε 
στοαίεςἰ Ίο5ςες οἱ Πίο ἵπ {πο ἵνα 

{6]] ἆροΏ {πεπι {Πτοισα {πείς 5εί- 

ν]ος Ίῃ ἴπε Πθεί. - δηµοκρατήσε- 

σθε: ἴ]ε οἱσατοἩγ Παά Ῥιαΐ Ἰ]αςί 
Ῥεεα ραί ἆονπ; 5οπἹ6 οἱ 15 

Ιεαάετς απά Ππ]αἩΥ οἱ 15 δαρΡροτίεΓ5 

θα ΠΟΝ δεί]εά αἱ Εεασδῖς; ἴπα 

Πιίατο ΟΓ ἴπο ἀεπιοσίβογ γα5 581111 
πηαίίετ οἱ αηχιείγ (ορ. 12. 35, 

5ροΚεΏη 5οοη α1ἴθτ).--- τῶν ἐχθρῶν : 

ἴῃμε εχ]]εά οἱἱσατοῃς. ---τοῖς συµ- 

µάχοις: {Πε ρρατίαης. Όπο οἱ {Πε 

οοπάϊίοης οἳ ςαττεπάες γα5 α]]- 

αΏοε ΨΙ{Ε δρατία (τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν 
καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονί- 
οις ἔπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 
θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται Χεῃπ. 

{εῦ/.2. 2.290). Ι Ιαά Ῥεεπ ατσεᾷ 

ἴωαί {πε ρίοροξδεά ππεαςάτε πηςί 

δε ρ8ξβ5ες {ο Ῥίθεᾶςε {Πε ὈραΓίαης. 

Γγδῖας 5αΥ5 ἰλαί α απ]ίεᾷ Ῥεορ]ε 
υπ] Ῥε α ποτε αδε[1] αγ. --- ἐφ 

ἡμῶν: 5ε6 ΟηΏ 12. 17. --- οὗ τοὺς 

γῆν κτλ.: «πε αἀνοσαίος οἱ ἴπε 

πιθᾶςδυτο πτσε γοι {ο Ἱπίταςί γοιτ 

πεματο {ο {πε Πο]άετς οἱ τεα] 

ερίαίε: Ῥαΐ εχρετίεΏςο Ώας Ρίονεά 

ἴπαί αρφαἰπςοῖ ἴπε οἱἰσατοις, Υοις 

ρᾳδί απά Ῥτεδεηί απεπῖες, ἴπε 

Ἰαπάλο]άεις ατα ρονει]εςς; 1 15 

οηΙγ {1ο δίτεηπφί οἱ ἴπε ΈΏεπιος 

Πιαί οαη Ρρτοῖεοῖ γοι.) 
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/ 9 / ὁ ς δη Ν 5 ατα 

δπόλεως ἐκπεσόντας, οὓς ὁ ὀῆμος καταγαγὼν υὑμῖν 
λ λ « / 9 ὸ » Ἂ δὲ , 2 3 2λ. 

ομὲν τὴν ὑμετέραν ἀπέδωκεν, αὐτὸς δὲ ταύτης οὐκ ἐτόλ- 
Αα 9 Ἆ 5 λ 

µῆσε μµετασχεῖν. ὥστ, ἐὰν ἔμοιγε πείθησθε, οὐ τοὺς 
εὐεργέτας, καθὸ δύνασθε, τῆς πατρίδος ἀποστερήσετε, 

2 λ λ / : , ῶν 3 2 λ Ἀ / οὐδὲ τοὺς λόγους πιστοτέρους τῶν ἔργων οὐδὲ τὰ µέλ- 
α / ο) 3 λ 

λοντα τῶν γεγενηµένων νομιεῖτε, ἄλλως τε καὶ µεμνη- 
ον Α. ἁ ῳ ΔΝ 

4 µένοι τῶν περὶ τῆς ὀλιγαρχίας µαχομµένων, οἳ τῷ μὲν 
, ων , ο] ω Ν » Α. ς / 

λόγῳ τῷ δήµῳ πολεμοῦσι, τῷ δὲ ἔργῳ τῶν ὑμετέρων 

ἐπιθυμοῦσιν' ἅπερ κτήσονται, ὅταν ὑμᾶς ἐρήμους συµ- 

µάχων λάβωσιν. 
- ο) [ο ιά 

6 Έἶτα τοιούτων Ἠμιν ὑπαρχόντων ἐρωτῶσι τίς έσται 
δν ἁ «οσωτηρία τῇ πόλει, εἰ μὴ ποιήσοµεν ἃ Λακεδαιμόνιοι 

ς. ἐκπεσόντας: 5ε6 ΟἨΏ ἐξέπεσον 

12. 07.--- καταγαγών: ΟΡ. ΟΠ κατ- 

ελθεῖν 16. 4. ---την ὑμετέρν: οὐ. 

γῆν. ἵΜπαεῖπ ρτορετίγ Παά Ῥεεη 
οοηπβςραίεά ὮΥ {με ΤΠϊτίγ, πάς 

αΏαπάοΏηεά ἵπ {πε ΒΙσΏί οἱ {πε 

ΟΏς6ί5. Τ]6 τεδίοτεά Ώσθππος ραΐ 

ἴπα ΟΏ6ίς Ῥασἷς Ιπίο ΡοΟβ8ΕΡ5ΙΟΠ, 

αηἀ ἹἸη8άς6 πο αἰιεπιρί αἲ α αἷς- 

(ΠπραΠοη οἱ Ἰαπά απιοηΏς ἴπἨεπι- 

φεΐνες. Έοιτ α ἀϊΠετεπί ΙΠίεΓΡΙΕ- 

{ποη, ὈΥ 5αρρ]γίας πόλιν πι τὴν 
ὑμετέραν ({τοΠ1 ἔχοντας τὴν πόλιν 
ἈΏονε) 5εο Ιπίτοά. ῥ. 3413 Ν. 2. --- 
αὐτὸς δὲ . . . οὐκ ἐτόλμησε: συῤ116 

Ζε71φεζωε 30 οε]έγ{ήη. Απ 

ἘΠς6]Ι5Ώ 5ρεαΚει Ψου]ά αδο {με 
Ἰορδ]σαὶ 5ιΏοτάϊπαεοηπ {οι ἰλπίς 

οἶαιςδε; 566 ΟΠ 12. 47. -- τὰ µέλ- 

λοντα: ος. πιστότερα. --- ἐπιθυμοῦ- 

σιν: ἴα Εαοίς ]α5Ηίγ Εῑλίς οἶιαίρα. 

Τε ᾿ΓΠϊτίψ Παά ποί Ῥεεη οοπίεηί 
νή(ῃ τορρίης πιείίος, Ὀ{ παά πιαάε 

{Πεπηδε]νες {εατεά απά Παίεά ὮὈΥ 
ἴπο οἴίζει Ῥτορετίγ οἵηεῖς. --- 

ὑμᾶς: {πε πἹεΏ οἱ {16 πρρεί οἶαςςςς, 

ἴωα Πο]άεις οἱ Ρτορετίγ. 
6. εἶτα: 5ε8οΠΙ2.26/(6).---τοι- 

ούτων ἡμῖν ὑπαρχόντων : 0:08, 5ε6 

ΟΠ ὑπάρχει 12. 23. --- ποιήσοµεν: 

ὁπΙοΠΙ{ΟΙΥ.᾽ 586 οἨ ἀφήσουσιν 12. 
36. --«κελεύουσιν: 566 Ιηίτος. Ρ. 

414. Τ{ε ενεπί 5Ποϊνεά ἴπαί ἴμα 

ΩραΤίΑηΏ ἱηδίδίοησο προη ἀῑεία[ης 

ἴω {Πε Ιπίεγηα] αβαῖτς οἱ ΑίΠεΏς 

Ἱαὰ Ῥοεεπ ἅπα ἴο {πα ρο[5οΏα! ἵπ- 

Πιεπος οἳ Ι,Υ5απάετ. ΛΙ Πῖς 

{α]] {οπι Ρούὤεί (Ππῖς Ρροἱίου ας 

αΏαπάοπαεά, απ {με τεδίοτεά ΑίΠε- 

ΠΙαΏ ἀΘΠΙΟΟΓΑΟΥ ας εί υπαϊς- 
{ατρεά. --- τούτους εἰπεῖν ἀξιῶ : / εαζ] 

ο {ᾖείή {ο ἔέ. τούτους, ἴλπε 
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, 93 4 οὲ , 9 ο) 9 Α ρ ων , 

κελεύουσιν; εγω Οε τουτους ειπειν ἀξιῶ, τις τῳ πλήθει 
/ 3 ΄ [ὸ ω.) ιά 

περιυγενησεται; ευ ποιἠσοµμεν ἃ ἐκεινου προσταττουσιν ᾽ 

3 λ ό Ν / ’ 3 ό 3 

εἰ δὲ µή, πολὺ Κάλλιον µαχοµένοις ἀπούθνῄσκειν ἡ 

Ἰ φανερῶς ἡμῶν αὐτῶν θάνατον καταψηφίσασθαι. Ἠγοῦ- 
ιό Ν . 5 

”μαι γάρ, ἐὰν μὲν πείσω, ἀμφοτέροις Κοινὸν εἶναι τὸν 
/ ς Αν λ νο 5 ) λ , λ 

κίνδυνον; ορω δὲ και Ἀργείους καν Μαντινέας την 

αὐτὴν ἔχοντας γνώμην τὴν 

Γεσι]αί ποτά {οτ {πε ορροπεηίς η 

οοιτί οἵ ἀεβαίθε: 566 ΟΠ τούτου 12. 

δΙ.--- τίς: ο6. σωτηρία. --- τῷ πλή- 

θει: {οἵ08, 566 ΟΗ 12. 42.--- ἐκεῖνοι : 

{η ορατίαης. --εἶ δὲ µή κτλ.: 

«ο1ΐ {7 {εν εω/οί ζεί ζαξ, 17 ἓ5 

2116 δεί{εγ 707 145 {ο οτε ο έής 

ζω {ο οὐ) Ο175έζωες Το 6έζ- 

{2 «ἀεαίῆ. 

7. ἡγοῦμαι κτλ.: ἴλπε ῥτοροςα] 

οἳ ῬΠοτπιϊδίας Ἰπνοίἷνες οαχίγεΏθ 

ἀαηΏσετ {ο οπο ρατί (τῷ πλήθει) 
οἱ ἴμε σίαΐε: {ο 5ρεακει αἀππῖίς 

ἴλαί Πϊς οΝΏ Ρρο]οΥγ αἰδο Ἱπνο]νες 

ἀαησετ, Ριΐ πε Πο]άς {αί 1 ἶ5 {πα 

πΙΟΤε Ποποταβ]ε οοΙΙ56 (κάλλιον), 
Ῥεσοαιςε Ῥοίμ Ρραγίες 1η {πα δίαίε 

(ἀμφοτέροις) ΥΠ] 5Ώατε {λε ἆαπσεγ. 
----ὁρῶ δέ κτλ.: Ἡςδ Ίας σαἷἀ, «ΙΙ ἰς 

Ῥείΐίεί {ο ἁῑε Πσπαπς: Ῥαϊ που 

πε 5Ώούνς {ἶαί, α[ίοτ αἳ], ἴΏετε ἰ5 

πο ΗΚκε]μηοοά οἱ ἴπ]πσς οοπιῖπς 
{ο ἴλαί ρᾶςς. Τ]ηο εχαιηρ]ο οἱ {Πε 

Αιθὶνες απά ΜαπίΙΠπεαηδ 5ΠΟΝ5 

ἴΠμαί α ρεορἰε ΊεαΚει {λατ ορατία 

ΠΩΑΥ νεηίατο {ο αἀπ]η]δίεί {παιγ 

οὔὕΏ αβαῖσς, Κηονήπο (μαί ορατία 
π] ποί ἴακε ἴπε τὶς οἱ ]οδίης 

ὕλαί -ἳε ας ἵῃ {πε Πορείεςς 

α 3 α κ λ 

αὐτῶν οἰκοῦντας, τοὺς µεν 

αἰιετηρί ἴο εΏδίανε α ἀείεγπιῖηθί 

Ῥεορίθ. Αίσος πονεί {ο]οιεά {πε 
]εαά οἱ ορατία εχοερί ππάεΓ οΟΠΙ- 

Ρυ]δίοηΏ, οἵ ὮΥ ἴμε αοϊῖοπ οἱ Πε 
οὔὕΏ οἱρφατο]λίσα| {αοβοη, ΠΙΟ 

σοιισΏί 5ΙΡΓΕΠΙάΟΥ ὈΥ 2ρατίαη 5δ1ρ- 

Ροτί. 1Ώ 415 Αιδος ἵα5δ {οτοεά 
Ἰηίο αἱαηποε ΠΠ ορατία, αιά αη 

ο)ἱφατεβ]σαὶ σονετηπιεπἰ 5 δεί 
πρ. Βαΐ 1η ἴΏε πεχί γεαΓ α 5ι0- 

οβδς {11 ἀεπιοσταίίςο τοαοίίοη οαττ]εἆ 
ἴπε κίαίο ονεί {ο ἴμο ΑίπεπίαΏ 

αἱ]αΏςσθ, αΏᾶ ΙΓ ΠΠΟΓΘ Οἱ 1655 ος 

νὶσοἵ 1 5αρροτίεά ΑίπεΏς ἰμτοιρῃ- 

ουί ἴπο ἵατ. ἩΜαπΏπθα, ΠΙΟ] 

παά ]οϊπεά Αιςος αρφαϊηςί ορατία, 

ἵνας Ἠ]κα Τετ {οτοεά ὮὈΥ {λα ενεηίς 

Ο{ 415 ἴο τείατη ἴο {πα ορατίαἩ 

αἱ[αηος, απἀά τεπιαϊπθεά ποπηῖπα]]ν 

ἀπάει ορατία” Ἰεαά {λτοισΏοιαί 

ἴωε ἵατ. Βαΐ 5Ώε πιαϊπίαϊηεά Ὦετ 

ἀεπιοσταίῖο οοης(αΠοηῃ, απά σανε 

οπΙγ Ἱπαάιβετεπί σ5αρροτί {ο {πε 

ΩΡαΤί8Η5. ---την αὐτὴν ἔχοντας γνώ- 

µην: οὐ βοιρή 7Μαζλίαζμίηο {λε 

φα71έ {ούζο ἴπαι 1 αἀνίςσε; .ε. 

ἴιαί οἱ τεαςίης {ο αξαηπάοη ἀεπιο- 

ογα{ΐο σονείηπηεπί αἲ ορατίαηὮ ἀῑς- 

(8ΏοἨ, --- την αὐτῶν οἰκοῦντας: 
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«ς , 3 Δ ὃ / ΔΝ δὲ 9 Ν η) . 

ομορονς ΟγΤας ακε αιμονιοις. τους ος εγγνὺυς οικονυντᾶς». 

λ ΔΝ ν 9 λ ε -- / λ Ἆ 9 λ ο καὶ τοὺς μὲν οὐδὲν ἡμῶν πλείους, τοὺς δὲ οὐδὲ τρισχι- 

8 
ε 

λίους οντας. 
» .. ο 5 ο Ε λ , 
ισασι γαρ οτι, κάν πολλακις εἰς τὴν τού- 

των ἐμβάλλωσι, πολλάκις αὐτοῖς ἀπαντήσονται ὅπλα 
’ ο 3 Ν ν Α ε , Ὁ 

λαβόντες, ὠστε οὗ καλὸς αὐτοῖς ὁ κίνδυνος δοκει εἶναι. 
3»Ν λ / , κ , , 

εαν μεν νικησωσιυ, τούτους μη καταδουλώσασθαί γε) 

3 Ν « ω) ω 9 Ν [ο] [4 , 9 α 

ἐὰν δὲ ἠττηθῶσι, σφᾶς αὐτοὺς τῶν ὑπαρχόντων ἀγαθῶν 
Γ α 9 5 Ἀ 3 / 

5σἀάποστερησαι’' οσω δ ἂν ἄμεινον πράττωσι, τοσούτῳ 
ω 3 ϱ Φ ὃ , 

9 ὐΤττον επι υμονσι κινουνευειγ. 

6ο 

κά / .. 3 

εἴχομεν δέ, ὢ ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι, καὶ ἡμεῖς ταύτην τὴν γνώµην, ὅτε τῶν Ἑλλήη- 

νων Πρχομεν, καὶ ἐδοκοῦμεν καλῶς βουλεύεσθαι περι- 
ορῶντες μὲν τὴν χώραν τεµνοµένην, οὐ νοµίζοντες δὲ 
χρῆναι περὶ αὐτῆς διαµάχεσθαι: ἄξζιον γὰρ ἦν ὀλίγων 

ἀμελοῦντας πολλῶν ἀγαθῶν φείσασθαιυ. 
ω) / 9 ΝΔ 

νυν δέ, έπει 
3 ’ λ 6 [ό / 3 , « Ν Ν 

ἐκείνων μὲν ἁπάντων µάχῃ ἐστερήμεθα, ἡ δὲ πατρὶς 

ᾖοζῶ{μο {ῇεῖγ οτυ/ {εΥ7150Υ7, 2.Ε. 

ασα]ησί ΑΠΥ αἴιεπιρί οἱ ορατία 

{ο ἀἰδιοάσε ἴπεπι ἂςδ ἀἆαησετοι5 

πεἰσΏβοις. 
8. ἴσασι: 50. Λακεδαιμόνιοι, 5ε8 

Οπ. Νοίε. ---κἄν πολλάκις κτλ. : 

ευεῃ 14 {εγ ἵποααε {ᾖε αραῖ 
απα αραζᾳ. ἴΊτπ Ἰαοῖ ἴπεγ Ἠανε 

οθαδεά Ιπναάίης. Ἐοί καὶ εἰ 5ε8 
ΟἨ 16. 2. ---- πολλάκις, πολλάκις: ΟἨ 

ἴπε ἐπαναφορά 5εε ΑΡΡ. ὃ 57. 5. 
--«τούτων: ἴῃε Ατρῖνες απά Μαη- 

Πῃθαης.---- ὥστε 

φο ἐραέ {ε 154 5εεΙς {ο {λε (ἴΏε 

Ὀρατίαης) {0 δε {10ήογ 10145. 1 ἴλπε 
ορατίαης οοΠαιδί, 1Π6Υ ΚΠον ἴπαί 

{ΠΕΥ νῇ]] ποί 5ποοθεά ἵπ εηδ]ανίης 

{με Αιρῖνες απά ΜαπίίπεαΠς, {ΟΙ 

.. δοκεῖ εἶναι : 

ΡοίΏ ρεορίες αἱνίαγς τῖδα 1ρ ασαἲη 
αἴτετ {μαῖτ ἀείεαίς, ας 5ἴαρροτη αδ 

ενεί. Τί 15 ποῖ ποπ πῃ]]6, ἴπεη, 

{οί ἴΏε ρατίαης ἴο πδκ 5ετ]οις5 

Ίο556ς οἱ {λεῖγ οἵΠ {οΓ {πο 5ἱἱσηί 

σαΐη Οἱ αΏ Ιησοπηρ]είε 5αβ]αρα ο 

οἱ {λεῖγ πεϊσΏΏοἵς. ---- τῶν ὑπαρχόν- 

των: 566 ΟΠ ὑπάρχει 12. 23. 

0. την χώραν τεµνοµένην: ας- 

οοτάίησ {ο Ίο αἀνίοε οἱ Ρετίε]ες 
αἱ ἴηπε ορεηίησ οἱ {πε ῬεἱοροΏηπε- 

οἵαη λατ, ἴο α]οιώ ἴπε ορατίαης 

{ο Τανασε Αίῆσα ταίπετ ἴΏατ τ]ς]ς 

ἀείεαί οἩ Ιαπά, ππετε Δίπεης πας 

Ἱνθεα]ς, αΏά {ο οοηδΙᾶθί ἴπα πιαϊη{ς- 

ΏαηΏςε οἱ Ίετ οπιρίτο ὮΥ 5ε8 5ο 
στοαί 4Ώ Ίδδιε ἃ5 ἴο Ίπακε {νε 

Ίο5δες οἱ οτοματάς απά Ίοιδες 
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6 ν , ” ϱ/ ε , Ά / ο 
ἡμῖν λέλειπται, ἴσμεν ὅτι ὁ κίνδυνος οὗτος µόνος έχει 

ἸΟτὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας. ἀλλὰ γὰρ χρὴ ἀναμνη- 

66 σθέντας ὅτι ἤδη καὶ ἑτέροις ἀδικουμένοις βοηθήσαντες 

ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ πολλὰ τρόπαια τῶν πολεμίων ἐστή- 
3/ 3 κ λ ΑΝ ά Ν ε Φ 

σαµμεν, ἄνδρας ἀγαθοὺς περὶ τῆς πατρίδος καὶ ἡμῶν 
3 ῳ / ’ Δ Α ω 3 / αὐτῶν γίγνεσθαι, πιστεύοντας μὲν τοῖς θεοις ἐλπίζον- 

.. 8 ᾗ, Ν [ο 9 ΄ 9 0 

όοτας ὃ ετι ΤΟ θίκαιον μετα των ἀδικουμένων εσεουσαι. 

- 3 Αα 5 ων 3 9 λ 

11 δεινὸν γὰρ ἂν εἴη, ὢ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ, ὅτε µεν 

ἐφεύγομεν, ἐμαχόμεθα Λακεδαιμονίοις, ἵνα κατέλθωμεν, 
κατελθόντες δὲ φευξόμεθα, ἵνα μὴ µαχώμεθα. 

5 
ουκ 

Ὡ . κ » 9 ο , ϱ ο ε λ 
ουν αισχρον ευ εις ΤΟΥΤΟ κακιας ἤξομεν, ωστε ου μεν 

πρόγονοι καὶ ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων ἐλευθερίας διεκινδύ- 
[- ο) Ν 9 Νε 8 [ον « , ] [ο] [ο] 

75νευον, ὑμεῖς δὲ οὐδὲ ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας αὐτῶν τολμᾶτε 

πολεμεῖν; . 

Πιῃίησ Ἱπ ΟοοΠΙραΓΙ5οπ (Τις. 2. 

62). --- ὁ κίνδυνος οὗτος: ᾖἔᾳᾷ 

294: οπ]ν ὮΥ ἴακίπο ἴπο τίδκ 

οἱ Ἱσποτης ορατία5 αἀῑοίαίίοη, 
αηά Κεερίησ α πη]ίεά ρεορίς, οςἩ 

Ὢδ Ἠορε {ο πιαϊηίαίη οὐ(δείνες 

αραἰηςί {Ώο αἰτεπιρίς ος πε οχ]]εά 

οἱσατοᾖς. 

1Ο. ἀλλὰ γάρ: {0Ι08, 586 ΟἨ 

12.ΛΟ.--- ἀλλοτρίᾳ: 56. γῇ. --- ἐστή- 

σαµεν: επιρ]τίσαἰἱ αοτὶ5ί, 5ε9 ΟἨΏ 

ἠσθόμην 16. 29.---τὸ δίκαιον . . . 
ἔσεσθαι: {191406 τω] ὂε τυ 1ε 

σ1ο125 οὗ 12715110. Βυϊ ἵΏς ἰεχί 

ἶς ἀοασίία], 5ες «τί. Νοίθ. 

11. ὥστε οὗ μὲν πρόγονοι : ζαΐ, 

τυᾖεῇε 07 Γαέᾖεγ». Ότ ἴπε (ατεεκ 

ΡΓείετεποςῬ {οί οοδταϊπαἴίοη οἱ απί]- 

ἴπείίο εἶααςες ορ. οὗ ᾧ 5 απᾶά οὐ 

12. 47. Έοτ ἴ]μο τΏείοτίσαἱ ἐπανα- 

στροφή αΏᾶ κύκλος ἵη ἰΠὶ5 58ο ΟἨ 

8εε ΑΡΡ. ὃ 57. 7, 8. 



ΞΙΑΡΡΕΝΡΙΣ 

1. 6ΠΒΕΒΟΝΟΙΟΑΙΟΑΙ ούτΙΙΝΕ 

[1η ἐ]ς οἩτοπο]ορῖσα] ου]ῖηε {Πε 5οἱθ Ῥατροςε 15 {ο ΜαΤηΙ5Η α {αβ]ο οἱ τείετεπος 

{ΟΥ {Πε ενεηίς Ιπνο]νεά {π {ες 5ρεθοῄῃες οἱ 1,γδῖας {μ8ίΐ ατα οοηίαίηεςά 1η ἴΠῖ5 νο]απῃθ. 

ΦΟ0Π16 Ενεηίς {Παί ἆγε οἰλετνῖσε οἱ Ηε]6 Ἱπροτίαπος ατε Ἱπο]αάεά Ώεσβαςδθ πΘΟΘΡΞΔΙΥ 

{ο αΏ απάετ5ίαπάϊης οἱ {Ώο 5ΡεεσῇΏες. 

Εοτ {πε ἁαίϊπο οἳ ἴωε δΡρεεσῄπες, 5ε6 Β]α55, ϱ. 647. ΈἘοῖι Ἄροεσῃες 1, 1ν, Υ, απά 

ΧΧΙΙΙ ποί ενειπ αρρτοχἰπιαίε ἀαίες οαπ Ὀο ρἶνεπ. Έοι ἴωο οιί]πε οἱ ενεηί5 {Τοπι 

413 ἵο 4οή Ε.Ο. 1 Ώανε {οἱἱου/εά Βιςο]ί, Τ1Π1, Ἡ, Ῥ. χχχὶ Π. ΈἘΟἵ ἴηε ρετ]οά αΕεί 494, 

ΜΕεγει απἀ ῬΒε]οσομ. ΈΕοῖ 419-493 ορ. Βοείπετ, {λε {εδ α (/αεεῖς {πᾶε αὖ «4720 

410 1{Φ0έ αἱ «4727141 {02 «1. (47. ΔΝ. θεές Οκαεφέίομες ΓΙέογΐσας, (ΟἱήηρεηὮ, 1894. 

Ἐοτ 498-38ο ορ. ]ἀάεῖοι, ΟΚ ζοἰμασίαέἰεεζε Φζμζίελμ, ΜαΙΌΣΤΡ, 1892.] 

Ι. Ενοπίς Ροΐοτο {πο Βονοίιαίίοηπ οἳ {πε Έοις Πιαπᾶτεᾶ. 

413 Ῥ.Ο. δεβέε΄ΊύέΣ. Ὀείεαί οἱ {λα Αἰποπίαη οχρεάΙάοη {ο 9ἱ611Υ. 

Αρροϊηπίπιεηί οἱ {επ Πρόβουλοι ὮΥ ἴπε Αἰπεπίαης ἂ5 αη εχ- 

ἰγαοτάίπατγ Οοπιπηϊέεε οἳ ΦαΓείγ, ἰακίπο ονεΓ α ρατί οἱ ἴπε οτ]ς 

οί {πε ἀεπιοσταίϊο θεηαίο. 
412 Καρὶά ἀε[εοίοι οἳ Αἰπεπίαη αἶ]ῆος. ορατία α55υτεά οἱ αοΐῖνε 51ρ- 

Ροτί οἱ ὢγτασα5α απά οἱ Ῥετοία. ῥοεαΐ οἱ ἵνατ (αηξδίειτεά Το 

εαρ]εοί δἰαΐες οἳ ἴπε Αεσεαη. 
{σας αα /οἱ/αγεῦίις γε ζα{ςᾖεα Γγο 7171. 

ΔΛοπυε7Ηὀε;--1λεζε/1Φε}. Τπο Αἰπεπίαη Ρἱδαπάει Πεαάς α πιονεπιεηί 

απηοηΏς {Πετατομς οἳ {πα Πεεί {ο υπ {Πε Ῥείδίαη 5δαρροτί ἀἴναΥ 

ῄοιη δρατία {Πτοισ] Ιηίοτοςδδίοη οἱ Α]οϊρίαάες. ΤΠί5 5ετνίοε ος 

Αἱαδρίαάθς ἵ5 οοπάΙἹοπεᾶ οἩἨ α «Ώαπσε ἵπ ΑίΠεηΙαη σονετηπιεηί 

Ῥυ Ππϊαπς {ο ἀειποσίαςγ. 
/λεζε/1Ζε7. Ῥϊδαπάετ 15 5εηΐ ἴο ΑίΠεπς γη α οοιηπα]έίεε {ΓΟΙΗ {πε 

Ἱεαάεις οἱ ἴμε Πεεί {ο Ρτοροςε {πε οΠαΏηςσε ἵπ εοπς{Ι{α{]οη. 

4ἷι /αἨα7γ. Τ]πε Ἑσο]εδία τε]αοίαπ{]γ αρρίονες ἴπο ρίαΏ, απά αρ- 

Ροϊπίς Ῥϊδαπάει απά ἵεη οἴμεις {ο εαί ὉίὮ ΑΙοαϊρίαάες απά 

ΤΙςςαΡΠεΓΗΕς. 
Ῥϊδαπάετ Ρρετ{οοίς {με ο{σαπ]ζα{ίοη οἱ {πε οἱἱφατολίσα] οἶαὈς Ἰω 

ἴπε οἵίγ {ο Ῥτερατε {οἱ {πε τονο]ι{Ίοῃ. 

237 
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Ῥϊδαπάεί απά ἴἶα οἴλει οοπιπηβδίοηΏεί5 Τ6ίΙΤΏ {ο {πο Πεοί. 
ΤΠΕΥ {α] ἵηπ {πεί ποφοΒαίίοης γΠίῃ ΑΙοϊρίαάες απᾶ ΤϊδδαρΠεί- 
Ώςς. ὮὉ)ηαβ]ε {ο τεἰτοαί 5α{ε]γ {ΤΟΠΏ {πε τενο]αΙοΏᾶΓΥ ΠΙονεΙηεΠί, 

Ῥϊδαπάςι γη νε οἱ ἴπε οοππι!ςδΙοΏδίς5 Γείάτης ἴο Αίπεις ἴο 

οοπρ]είε {πα Ἱποτίς. 

ἠ{αγ. ΤΓηο οἱφατοβίσαὶ οἰαρς ν(Ὦ Τδαπάειτ Ππίςδα ἰπεῖτ ρτερᾶ- 

ταί1οΏς. 

11ο. Τηο τενο]αίοη 15 οοηδιηιηαίεά ὮΥ ἴπο εδαὈ]ςμπιεπί οἱ 

11. 

ἴπε ρτονἰδίοπα] σονειπηηεηί οἱ {Πε Έοι Πιπάτεά Ἱπ ρίαςε οἱ ἴπε 
ἀεπιοστα!ο 9θ6ηαίς, ἔἶα τοφιηςίοη οἱ ἴπε Παποβίςδε {ο α Ῥοάγ 

οί ποίῖ Ί6βς (παω Πνα {λοιδαπά Ῥρτορετίγ Πο]άθδις, αηπά {μα αἆογρ- 

ἄοη οἱ ἴΕΠΙΡΟΤΑΤΥ απά ρετπιαπεπί οοπ5δΏίαίοης. Τε Του 

Πυπάτεά ατε {οτ {πα πια Ῥείΐης 1Π αὈςο]αίο οοηίτο]. 

/γοζας αηα {οἴεΙμαγεβοις ΕΙ {ο 4ΐ{ῤεπς. 

ΤΠο Ῥι]ο οἱ {πε Ἐοιι Ηιπᾶτεᾶ, Ταπε {ο Φερίοιηδες, 411 Β.60. 

Της Ίηεη οΓ {με Πεεῖ αἱ Φαπιος τείαςδε ἴο 5ΗΙΩΙ{ {ο {πε Εοις 

Πυπάτεά, οτραηίσε ἴΠειηδεί]νες αδ ἴπα 5ονεγεῖση ἀἆεπποσίᾶςγ, ε]εοί 

σεπετα]ς οἱ ἐπεῖτ οὗ Ώ, απά σα] Α]οϊρίαάες ἴο ἴπε εΏ]εί οοπαπιαπά. 

Τ]α Έοις Πιπάτεᾶ πεσοίαίθ {ος ρεαςε ία οραΓία, απά ρ]αΏ 

{ος {μ6 οοιηρ]εία οοπίτο] οἱ {πε Ἠατβος. 

ἀτον]ηπς ορροδίοπ Βείψεεαπ {πε εχίτεηιε οἱσατε[μς, Ιεά Ὦγ 
ΑπρΙΠΟη, αηπά {πε πιοάεταίο οἱἱσατοῃς, Ιεά ὮΥ Αιτιδίοοίαίες απά 

ΤήΠείαπηεηθς. Τ]Πε πιοᾷεταίες ἀεπιαπά ἴαί ἴπε Ώνε {Πποιδαπά 

οἴήσεης Ὦο ἀεδὶσηαίεᾶ. ΊΤΠΕεΥ Πορε {οί τεοοποΙΠαίίοῦ να Α]εὶ- 
Ρίαάες απά {πε πιοη οἳ {πε Πεεῖ. 

ἐβί67Ηὀε7. ΤΓϊπο αΡρτοαοΏ οἱ α 1αοεάαεμιοπΙαη Ποεί απά Τηο Ίοςς 

οἱ Έτροθεα Ῥτίης {πε τεαοίοηΏ ἴο ἃα Πεαά. ἜΤπε Ῥρεορίε, 1εά ὮΥ 
ΤΠεταπιεπες, ἄεροςδθ {πε Ἐοιί ἨΠιπάτεά απἀά Ῥίαοε ἴῃμο σονεΓή- 

πηθηί Ίη {ω6 Ὠαπας οἱ ΄α]] οἴάσεης πο σαἳ {ΠΙΤηϊ5η αἴπὶς. ἨΤΠϊ5 

πιοάεταίαε τοςίτὶοίοπ οἱ {πα {ταηοβῖςε 15 ΚποΥΨΠ {ο Ρε αοεοερίαΏ]α 

(ο ΑΙοϊρίαάες απά {Πε Πεαί. 

ΠΠ. ΤἩο9 Ῥμ]ε οἳ ἔπο ἹΜοᾶεταίο ΑΙἱδίοΟίΔΟΥ, 1εᾶ Ὦγ ΈΤπείαπιοπες, 

411-410 Β.60. 

ΤηΏε Πε σονετηπιεηί οατ]ες οί ἴωε τεοοποϊΠαίίοη γήὮ Αἱεῖ- 

Ρ]αάςς αΏά ἴΏςα Πεεῖ. 

ΞΟΙΩΘ Ο/ {Πε οχίτεπης οἩ/σαγοΏς Πθε {ο ἴπε Ὀρατίαη στρ. Απί- 
Ρποτ απά νο οἴ]ιοῖς αΤθ εκεοι{ες ας ἰταϊϊοιίς, ΤΠΕΓΑΙΠΕΗΕς {ακίπο 

ΑΏ αοἲϊνε ρατί ἵπ {Πεῖτ ργοδεσυ{1οῃ. 
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Μαηπγ ος Ῥτοπιπεπί οἱρατέῃς αἆτο ριπίδηῃεά γψήί Ππο ΟΥ 

οἰποιγ]ςε. 

Τηε δν αἀπιπὶςίταῖοη 5 κἰτεησί]επθς ὮΥ α πηαναὶ νΙοίοςγ 

οἳ ΟΥγποδδεπιᾶ οἨ {Πε ΠΗε]εδροηί (56ᾷ4.) απά αποίπετ αἲ ΑΡΥ- 
σας (Αο0υ.). 

41ο Ζαν οῥ2ήπρ. Α]οϊρίαάες Ὢ]ηπς {πο στεαί ν]οίοτγ οἱ Ογ2ίοις, οαΡ- 
(απίπρ {Πο Ψῃο]ε Ρεϊοροηπεξδίαη Βεεί. ΚἘεραίηπς οοπίτο] οἱ {πα 
σταίΏ τοιίε. 

ΛαΥ--/1ο. ΤπταδγΗας δα]]ς {τοπι ΑίΠεης π(Π τοδη/{οτοεπιεηίς οί 
οηἱρ5 απά ΊΠΕΏ {οΓ Α]οϊριαάες; Πο 51Π6Γ5 α 5ενείο ἀείεαί η 8η 

αἰίας]ς οη Ἐρήεςιις.1 

ΤῃΠε ιποάεταίε τεςίγὶοίοΏς οἱ ἴπα οοπρτοπῖδε οοΏςΗ{{8ΟΏ αἴθ 

τοηηονεά, απά ἀαεπιοσίαοΥ 15 {α]]γ τερίοτεά πηλοαί νίο]εησθ (ρε- 

{οἵ6 {πε Ῥερίηπίης οἱ {Πε παν’ οἶνΙ] Υεατ, [αἱ 13). 

ΙΥ. Τ1ο Καῑε οἳ {πο ΚαάϊσαΙ ὮΏεπιοοίβογ αεί ἴπο Ἐ]ταί Ἐοείοταί1οη, 

410-404 Ε.6. 

(ἸεορποἨ, {Πε ρορα]ατ ]θαάετ, Ρρτον]άες {οί ἴΠο Πηᾶδςες Ὦν ἀαἲ]Υ 
ἀοπαί]οης απά ὮΥγ επιρ]ογιπεηί οἩη ραρΗο Μοτίς. 

Τηο « ογοοριαηίς . τεδατης {πεϊγ ἰταάςε, αηΏά νίσοτοις αἰίασί5 

ατε τηαάθ 1η {πα οουγίς ασαἰηςί {πε Ιε5ςεί 5ἀρρογίετς οἱ {πα Έοιί 

Πιυπάτεά. 

4οο Βερϊπηίης οἱ ΠΊεπά]γ τεἰαίοιπς ν{ Ἐνασογας, ἵγταπί οἱ Φα]απιῖ5 1 

Οσρίας. 

1167 (49ο/8). Αἱοϊριαάες ἴακες ΒΥΖΑΠΠΙΠΙ. 

498 116. Αἱοϊριαάες τείώΓης {ο ΑίΠεης. Ἡε 5 τεσείνεά νΠ{ εχίταος- 

ἀἴπατγ Ἠοποίς, αηπά ἶς σἶνεη Ρταοίϊσα] οοπίτοὶ οἱ {ἴἶιε αἀπιπῖς- 

{αΏΊοηῃ. 

4ο7 Τ1ε Αἰπεπίαη ἀθίεαί αἲ Νοίαπι ]θαᾶς {ο {πα ἀεροδίῖοι οἱ Α]οϊρῖα- 

ἀε5-. («οποι 5ασσεεᾶς Ηπι ἵπ ομ]οί οοιηπ]απά. 

4ο6 /16. (ατεαί οβοτίς {ο ορ α Πεεῖ {ο Τεδοε («οποἨ, Ὀἱοσκαάεά 

ἵη ἴμο Πατροτ οί ΜΥΗΙεπε. 

/1εγ--Απιρί. Αίποης νης α νὶοίοτγ αἲ Ατοιηιςας, Ὀιί 105ε5 50116 

{οιτ {πουδαπά Ώχεη ὮΥ {πε δίοΓΠη. 

Απ. (οπάεπιπαίοη απἆ εχεοιίίοη οἱ πε σεπεταἰ5 οἱ Αἴσὶ- 

Ώιςαθ. 

1 (ατοίε απά Ῥε]οοἩὮ ρίαοε ἴπο εχρεάἹ]οηπ οἱ ΤΗταθγ]]ας ἵη 409 απά έλα 

τείιτη οἱ Α]οϊσιαάες 1π 4ο”. ῬΒε]οοἩ Ρρίασες ἴπε Ραΐίιε οἱ Νοβαπῃ η 406. ἘΈος 

ἃ 5ΗΤΙΤΊαΥΥ οἱ {Π]5 πιπο]-άιδρυίεά αιεδίίοη, 5ες Ῥμδο]ί, ΠΠ. Ἡ. 1529. 
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Ῥεαοε ρτοροφαἱ5 οἱ {νε' ρατίαη5 ατα τε]θοίοά πάει Ιπῄαεησε 

οἱ (ΙεορΏοῃ. 

4ο5 «ο6β{ε7ΗΦε}. 1,γςδαπάει 5εῖζες {ια Αἰλεπίαη Πεεί αἱ Αοεφοςροίαιη. 

(οποι {αΚες τείαθε νΙ{ῃ Ενασοίας. 
{αΐέε «141111. ἈΒεριπηίηρ οἱ {Πε 5ἷερε οἱ ΑίΠεης. 

Απιῤαςδαάοίς δ5εηί {ο Ασὶς ἴο ἰτεαί {ΟΙ εασο. ΤΠεη, ΘΥ 5 
ἀῑτεσίίοη, 5εηῖ {ο Ἱ,αοεάαεπιοπία. ΤΠεϊγ ρίοροδαΙς τείαδεά, αΏά 

οἴμεγ οοπά]ίοης Ιαῖά ἀονη. 
Δο4 /ω/1/ζ7γ. ΤΠεταπεηες 5εηΐ {ο 1Υ5απάει {ο ἱεατη {16 τεαὶ ρτρος5ε 

οἱ ορατία. ὨἩε πδας ἴμε ορροτίαπΙ{γ {ο πιαίατε ΡρίαΠ5 {ος 1Υ58η- 

ἀαι”5 Πεὶρ {η ονετίπτονψίπρ ἴῑιε ἀεπιοσίαοΥγ απά τεδίοίίης {πε Ῥαη- 

Ίδηεά οἱσατοὮς. Ἠε 5ίαγς νή(Ἡ Τ,Υςαηᾶετ {ητεε πιοπίῃς. 

ΤΗο απ]ςίοσταίς σοιις 1Ππίο οοηίτο], απἀ 5εουτε τηε ἀθεαίῃ οἱ 

(6ἸεορΏοτ. 
«αγΙ. Τπεταπιεηες, αἲ ἰΠε Ἰθαά οί 4Ώ ΕΠΙΡᾶ55Υ οἱ ἴεῃ, ἵ5 5επί ἴο 

ορατία Ψ{] {11 ρούνετς {ο πεφο[αίε ρεᾶςθ. 

Τγδαπάετ ΊαΚκες ροβδεςδίοη οἱ Αίῑεης, αΏά Ῥεσίης ἴλπε ἀεπιομίοι 

οἱ {μα ννα]ίς (αρουί Αρτ 25). 

ΓΥδαπάεί Ὀεδίεσες Φ8ΠΟ5. 
Τηε ἵννο ατὶςίοοτα(ῖο {αοίοἩς, Ιεά τεδρεσίϊνεἰγ ὃν Οτιᾶας απ 

ΤΠΕΙΑΊΊΕΗΕΣ, ἰοθείΠαες παίατε ῬίαΠς5 {ΟΙ {Πο ονετίμτου οἳ {με 

ἀεΠΙΟοσΓαΟΥ. 

Ζαγζγ «17111εΥ (9). Τῆο οἱφατεΏγ οἱ πε ΤΗΙτίΥ 15 δεί αρ ΡΥ {με 

πε]ρ οἱ ΓΥδαπάςΓ.1 

Υ. ΈΤ1πε Καὶο οἳ ἴπε ΤΠΙτίγ απᾶ {ΠεΙί ΦΙΟΟΘΘΒΟΙ6, 4ο4--4ο8 Β.60. 

Ι. ΑΡΜΙΝΙΦΤΕΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ. 

Τε ΤΠΙτίγ τεοεῖνε α ὈορατίαΏ σαγ!δοη απάετ (α]Η ας.” 

Ἐχεοιίοη οἱ ρτοπι]παεπί ἀεπιοσταίῖςο Ιεαςςτς. 

{2εαέῇ οἵ Ποὐειαγεζ1ς αά Πέ οἵ {οήας. 

Τητες {Πποαδαπά αἀπαίίεά {ο ποπιῖπα] ροµᾖσαὶ τὶσῃηίς. ΑΙ 

οίΠδί5 αἴε ἀἰδατιπθς. 

6τονῖπς ἀἱδαστεεπιεηί Ῥείπεεα ἴπε εχίΓεπιε απἀά πιοάρίαίε 

{αοίοΏς ο{ {πε ΤΗΙτίγ. ΤΠείαππεπες 5 ραῖ {ο ἀεαίὮ Ὦγ Ἱπῄαεπος 

οἱ Οτίήας. 

ΑΙ ππεη ουΐςιάς {πε {ωτεε {ποιςαπς αγθ {οτοες {ο Ίεανε {16 οἵ(γ. 

1 Έου {πε πηοπίἩ, 56ος πεγετ, Υ. 19 Αηπι. 3ο Βε]οσῇ, 11. 109 ΑΠΠ,; Ῥοείπεί 

(ρ. 71), δερι.; ]αάεῖΙεὮ (Ρ. 28 ΑπΠπη.), Ι8ΐε ΞΙΠΠΠΕΥ. 

3 Οπ {λε οτε οἳ εγεΠίς, 5εε Μεγετ, Υ. 23 ΛΠΗΠΗ, 
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Ζαγζν ΙΙ με. Τηταδγραίας πὰ αΌοιί 5ενεηίγ εχ]ες δείζεδ 

ΡΠΥΙο. 
403 ΤἩο ΤΗΙΤίγ ρτον]άε α Ρρίᾶσε οἱ υΠπιαίε τείασε {οἵ ἴπεπιδε]νες ΡΥ 

«οἰζίπσ Ἐ]οευσί. ΤΠΕΥ ραί {ο ἀεαίι (ητεε Παπάτεά οἰξίσεης οἱ 
Ε]ειδὶς απά οα]ατηῖς. 

Ζαν γής. Τηταδγραϊας ὉηὮ Ἠ]5 {οτος, ΠΟΥ ΙΠοΓεαςεά ἴο οπε 

ἴποιδαπά, πιονες ἀονη ἴο Μαπγεβία. Πε τερεὶς ἴπε αἴίασκ οἱ {πε 

ΤΗΙτίγ. Οπίίας ἶς Κεά ἵπ Ῥαϊτε. 

Της {ηἼτας {ποιδαπά ἀἄεροςε ἴπε ΤΠϊτίψ, παασὶγ αἲἱ οἳ ποιη 

τοτε {ο Ε]αιδί. Α Βοατά οἱ Τεη 5ἡοσεεάς {πεπι. 

2. ΑΡΜΙΝΙΦΤΕΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΝ. 

Τΐε Τεπ Ῥτοδεουαίε {πο γαί αφαϊηςί ἴπε εχ]εά ἀεπιοοσταίς, 

ἱηδίεαά οἱ φεεἰίπο τεοοποϊΠαίίοι. ΤΠΕΥ οοδρεταίο νί} {λα 
ΤΗϊτίγ αἲ Ε]εισίς ἵπ δεουτίπς Πεὶρ ἴΤοπι Θρατία. δρατία ϱταηίς 

ἃ ΙοᾶΏ οί 1οο {., ΜΜ] Πῖο Τγδαπάεί Γ8ΐ5δε5 ἃ ΙΠΕΓΟΕΠΑΙΥ ἴοτος 

αἲ Ἐ]ειδίς. Α 5ρατίαη Πεεί Ριοεκαάες ἴΊπε ῬΙΤαειΙς. 

Ραμδαπίας {ο]]οις π{ ορατίαΠ ἴΤοοΡ5, απά εΠεοίῖς α γοσοηςΠ][α- 

Ποη Ρείπεεη {Πθ οἡρφατοΏς απά λε εχ[ες.1 
Οµ1ούε7 4. Ἐοιταὶ οπ{ίτΥ οἱ ἴπε ἀεπιοσταίϊο εχ]]ες ΙΠῖο {Πε οἱ1Υ. 

/.γσζάς εζ12719 το2 {ε εν16». 

Ι. Τπο Ρα οἱ {πε Ώεπιοσταογ αξίεί {πε Φεεοπᾶ ἘοαβίοίαἴΙοη, 493--. 

τ. ΤΕΜΡΟΕΒΑΕΥ ΑΡΜΙΝΙΞΤΕΑΤΙΟΝ ΕΥ Α «ΟΜΜΙΟΡΙΟΝ ΟΕ ΤΨΕΝΤΥ. 

Εε]εοίοηῃ οἱ πιοβοη οἳ ῬΠοτπιϊδίας {ο Ἠπιί {πε Παποβ]δε {ο 

Ἱο]άεις οἱ τθαἰ οεδίαία. 

ΓΥδ]α5, 2ρεεςῃ ΧΧΧΙΝΥ, Οµ {7ε (οέ111 110. 

ΕοξδιαΙΗςμπιεπε οἱ Φεπαίο απἀ οομτῖ. Ατταηφειιεηίς {οΓ 

ἴπε τον]δίοη ος {πε βοἱοπίαη (οπ5Η{αοη. 

Γγδῖας, Ώρεεοι ΧΙ, ραζηοί 27αἱοσίΛεπές (ροδ5ϊδΙγ α Πε 

]αΐετ ἴλαπ {Π198). 
2. ΑΡΜΙΝΙΣ5ΤΕΑΤΙΟΝ ΒΥ ΤΗΕ ἘξαῦυτΑξκ ΟΕΕΙΟΕΕς ΟΕ ΤΗΕ ΓΕ- 

ΜΟΟΒΑΟΥ. 
402 (2) ]ωρδίας, θρεεο] ΧΧΙΝ, 7ο {Ἴε (Ζῤῥῖε (5δοπιο Έππε α{ἴεί 493). 

Γ,γδῖας, Όρθεομ ΧΣΧΗ, «4ραζηςέ /ορο”, απὰ ΧΧΙ, 2εΙεηςέ 

οη (α76ε οἵ 7107 (4092/11). 

1 Ατκιοί]ε (Αφ. 412. 385. 3) 8475 ἴλαί ἴΠῖ5 τεοοποϊΠαίῖοπ {οο]ς Ρ]ᾶσε Ἱπάςες 

α 5εοοπάἆ Βοατά οἱ Τεη, Χα6πορβοη 54ὗ5 ποϊΏ]ης Οἱ ἃ 5εοοπᾷ Ῥοατᾶ. Έος ἴπε 

ατσυπηεηί 1η {βνοτ οἱ ΧεπορΠοπη”5 αοσοιμηΐ, 5εε Μεγετ, Ὑ. 30 ΑΠΤΗ. 
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4οι Ἐχρεάϊίοη οἱ Οντας. 

Τ1ε εχ]]εά οἱἱρατοῖς αἲ Ε]ειδὶς 5υττεηςεΓ. 

Εα]ατε οἱ ΤΏταςγΏυ]ις ῥτοροδαΙ {ο εχίεπἁ ἴ1ε [Ταποιίδε {ο 
1] Πο Πε]ρεά ἵπ {με Ἠείυτη. «ᾖγοίας ἐς Γαΐῇ5 {ο ΦΕζΊ/76 «4ΐῇε- 
11471 εΙ{βεφζῥ. (9εε Ρ. 317.) 

49ο ὈΩβραΤία εΠ{ΕΙ5 προη ναί πλ Ρεγδία {οι οοπίτοἱ οἱ {πα «τεεκ οἷίῖες 

οἱ {πε εαδίθΓΏ Αερεβη. 

Γγδίας, Όρεεςὰ ΧΧΥ, Εἴεηε οὗ α ὠῤῥογίε οἵ ἔε 721 

(ο. 49ο). 
34990 ἨΓΓία]| απά οχεοιΏτίοΏη οἱ 200Γαΐ65. 

ΓΥδία5, 9ρ6εςς ΧΧΧ, 4θα{ςέ Νεο Ίαςήας (3990/ 8). 

3985 ],γδῖας, Ώρεεσοαπ ΧΧΧΙ, ραΐζιοί ήοπ (ο. 3985). Ῥρεεςα ΧΙ, 

Αραζηςί «4Ρογαξς (398 οἵ ]αΐετ). 

897 («οποι αρροϊηίεά αἀπιῖτα] οἱ 4 Ῥεϊδίαη Πεεῖ. 

Γγδῖας, θρεεοὮ ἄΝΠ, ο {7ε γοβεγέν οὗ Σγαίσ. 

396 ΤΙ γδίας, ΏρεεοεὮ ΧΥΤΙ. ο; {ᾳε (οήφεσίζο οἵ {πε γοβεγίγ οὗ 

{γαίες (ο. 396). 

305 Βερίηηίησ οἱ ΙΓ Ῥείπεεη Θρατία απά Τηεβρος. Αἰπεπίαη ἴτοορς 

Πεὶρ νίωῃ ΤΠεθαν νἰοίοιγ αἲ ΠΗα[ατίας. Ἐτροεςα, (οπΠηίῃ, απἀ 

Ατσος ]οΐπ ἴπε απί]-ορατίαΏ αἱήαποςε. Τηῆϊ5 Ρερίης {πε (ΟΕ1ν- 

ΤΗΙΑΝ ΊΛΓΑΕ (395-356). 

Γγδῖας, Ρρεεςσα ΥΠ, Οη έᾖεδασγεα Οἶδοε (3905 οΟἵ Ιαΐετ). 5ΡρΕεΟΠ 

ΧΙΝ, 4ραζςί «ἱοῥήασῖες (395/4). 

304 Βερίηπίης οἱ τοριϊ]άϊης οἱ ία Ῥίταεις υνα]]ς. 

ον. Αἰπεηίαης αΏᾶ α]]]ες ἀε[εαίεςᾶ αἱ Νεπηθα. 

0σοποη απά ῬΠατπαῦασας πΊη ἀεοῖδῖνε ηανα] νιοίοτγ {οί Ῥοϊδία 

αραϊηςί Ὀρατία αἱ Οπίάας. «ατεεκς οἱ ἴπε εαδίετη ΑεσεαΏ τενο]{ 

{ΟΠ θΡραΓία. 

Ασεςί]αυς γης Ἰπάεοϊςίνα νἰοίοίΥ αἲ «οτοπεᾶ. 

393 «οποι απά ῬΡΠαγπαβαζας οπαῖσα αἶοηπς ἴπε εοᾶςί οἱ Ῥεί]οροπηεφὴς; 
]οῖπ ἀε]εσαίες οἱ ἴπε Αίπεπίαη ααποε αἱ (οτΙπίΗ. 

Ο0οποπ «οπη6ς {ο Δίμεης υη(] Πὶς Πἤδεί, απά Πε]ρς οοιηρ]είε {πα 

ἵνα]. (τθαί ποποτς {ο 6οποπ απᾶ 5 ραίοη, Ενασοίας. 

«οπου {πες {ητουρ]Ώ Απζίορμαπες απά Ἐάποπιάς {ο {ατα Ὠ]ο- 
Ὠγσίας Τοπ 5υρροτί οἱ Ὀρατία ΡΥ Ρρτοροδίπς α πιαιτίᾶσε οοπηεσίίοῦ 

ψη( Ἐναφοίας. 
δρατία ἰπγῖος {πτοισΏ Απία]οϊάας {ο {πγπ Ῥετδία {Τοπι {πε 5δαρροΓῖ 

οἱ Αίμεης. 
Γγδίας, ῬρεεςὮμ ΧΝΙ, ο Ἰ{αήήΐβεις (394-358). 
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392 Οοποηῦ αιτοδίεά αἱ Φατάῖ Ὦυ ἴπε Ῥοτδίαη φαΐταρ. Έδοαρες ἴο 

(Υρτας, η πετε Τε ἀῑες ποί Ίοης αΠετ. 

Ινδίας, 9Ρρ6εςὮ 111, βάζο πο (ο. 392). 

899 Ἐινασοτας αρρεαὶς ίο ΑίΠεης {οΓ Ώε]ρ αρα]ηςί Ρετδία. ΑτϊδίορΏαπες 

ἶς 5εηῖ ἴο οοπιρ]είε πεφοίαΏΊοης. ΡΠΙοοΓαίες δαϊ]ς {οι ΟΥγρτας 

ΝΠἩ ἵεη 5Ἡ1ρ5: Πεοεί {5 οαρίατεά ὮΥ ἴπε 5ρατίαης. 

38ο ΤΙταδγΌι]ας τεραῖης οοηίτο! οἳ Τηταρίαη οοαςί απά {πε Ηε]]εςροηί, 

απά οἱ τΠπαΏΥ οοαδί απα ἰδίαπά οἰί6ς. 

ῶγείας, θρεθεῃ ΚΧΝΠΙ, 4ραζμοί Σῤήογαέες (ο. 3859). 

388 Ῥορυίατ {εε]ίης {απτης ασαἰηςί ΤΠταδγρα]ας απᾶ Πὶ5 οοἱἶεαφιες. Ὁ5- 

ΡἰοΐοἩ ἐΠαί {116Υγ ατε επηγ]οΏίησ {Πεπιδε]νες. Ἐεσα]! ἱ5 ογἀετεᾶ, Ὀαί 
ΤῄΗταδγΡρα]ας ἁῑες Ὀείοτε 1ΐ{ ζ8Ώ Ῥο εχεοιίεά.1 

ορατίαη Απηία]οϊάας ψίης αοίῖνο 5αρροτί οἱ Ὠἱοηγςίμς, απά σοε5 
{ο Ῥετδία ἴο πηεφοβαίο {οί υΠάτανγα] οί Ῥετδίαη 5αρροτί {οπι 

ΑἰΠεῃς. 
Γγδίας, Όρεεομ ΧΧΧΙΠΙ, 73ε Οὐ7ήῤίς ὠφβεεζᾖ. 5Ῥρεεσο]ες 

ΧΧΝΤΠΙΣ2 απά ΧΧΙΣ, «ρα Εγροεέ, ραίμοί 21σεγαίες 

(οοιηταάες οἱ Τηταςγρα]ας). 
487 [1] «σσςςς οἱ Αἰ]επίαω Βεείς οἩἳ {νε Ηε][εσροηί απά οἩ {πα Ίοπιε 

οοᾶςί. 

Ηϊσ] ργῖος οἱ σταίη αἲ Αίπεης Ῥεσαιςο οἱ αποετίαΙη{γ οἱ οοηίτα] 

οἱ Πε]εςροηί. 

ο6οομά εχρεά/{οπ {ο Παἱρ Έναφοτας; ϐΠαῦτίᾶς ἵῃ οοπιπιαπΠά. 

σρατίαης σαΐη οοπ{τοὶ οἱ ἴλπε ἨΗεΠεδροπέ, απά ἃτθ ενεη ταἰάἶπο 

ἴπα Αἰῑο οοᾶςί. 
Τγδίας, Βρεεος ΧΙΧ, Ο {ε Αγοβεγίέγ οἵ «γΦίοβῥαμες (3857 

ΟΓ 6α{1γ ἵΏ 356). 

386 Ἰ,γοιας, θΡρεεο] ΧΧΙ, 4ραζησέ {λε σγαζη [λεαίες. 

7 ήμέεγ ον 71ης. Εἶἰπαι ταΏβοαίίοι οἳ νε Ῥεασο οἱ Αηία]οϊάας ὮΥ 

{πε (ατεσ]ς οίαΐες.Σ 
3854/34 1.γσῖας, 2ρεεςὮ Χ, «4ραζμςέ 7εοερέη». 

382 Οµίρτεακ οἱ Ίλαι Ρείπεεη Θρατία απά ΤηΠεΡες. 

Γγδῖα», θρεεοῃ ΧΧΝΙ, 4ραζμ ἔυαΠαεγ. 

38ο Τ]ε Ἰαδί ΚηοΝΏ 5ΡεεοΏ οἱ Τωδίας, ο): εγε2ζ15. 

77ε ἀραίᾷ οὗ /ιγοζας ἓς ῥγοὐαδῆ ἐο δε ῥίαεεα 500 α]ζεγ ἔ4». 

1 ἙῬε]οο], «1 4πεορε ᾖοζΗ1ᾷ, 355. 
2 Ώ]α5», 359 Ὦ.ο. Τῆε ἀαίε ἀερεπάς οἩ ἴλπαί ο{ {πε τεςφ]] οἱ ΤΗταδγρα]ας. 

ὃ Οη {ρε ἀαίε, 5εε Ὀπνοροάα, 041. Υ11. 190 ἤ. 
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Π. ΑΤΗΕΝΙΑΝ ΤΕΑΙ, ΡΕΟΟΕΡΡΕΕ 

[Τὴ6 {οΙΙονήηρ αοοοιηί ἶ5 {Π σεπετα] Όαδεά οἩ Τροίας” τενἰδίοη οἱ Μεῖετ απά 

ΟΟΠΟΠΙαΏὮ, 267 4ἱίσεβε Ἀγουθςς, πιά Ὠ]5 τονὶδίοη οἱ Φολόπιαηῃ, (σε ίελε «4ΐέ7- 

Ζᾷ41μέ. Τηο οοπάϊῆοης ἀεδοτίρεά αἴθ {Ἀοςδε οἳ ἴπε εατ]γ ρατί οἳ πε {ουσίΏ ΟΕΙ- 

ίατγ Ἐ.ο,, ἴηο πιο οἱ 1 Υςίας’5 ρτο[εςσίἰοηαἱ αοθνΙίγ.] 

ΟονοτιτυτΙον ος ΤΗΕ ΟΟοὗΕΊ5 

1. Αἰλεπίαν Ἱεραὶ ργαοίῖος ἀῑν]άεά οαδες ΙΠῖο ἴἨτεε εἶαδςες: (1) οΏδες 

οἱ Ποπιϊοϊάε, (2) ραδ]ο ο.δες οἴηετ {αῃ {ποςδε οἱ Ποπιίοίἀε, (3) ρι]ναίε 

61965. Τ{ῃε 5ερατα{ίῖοη οἱ Ποπιϊοϊάς «οπα οἱΠεΓ ζ.5δες ας α 5υτν]ναὶ οἱ 

μα αποϊἰεπί νίευγ οἱ Ρἱοοάςμεά α5 ρτἰπιατί]γ α οἷῃ ασαἰηςί {πα ϱοᾷ, {ο Ὃε 
αἴοηεά {οι Ῥοϊμ ΡΥ οτἰίηαί ρεπα]ίες απά οεγεπιοπίαἱ οἰεαπδίης, 

2. Τηο αποϊεηί οοµτί οἱ ΑΓεορασις5, οοπηροδθά οἱ {πε εχ-αΓςΠΟΠΒ, 

οἱ{ἶπο ππάςθί {ια ρτεςἰάξΠογ οἱ ἔμε ἼΑρχων βασιλεύς, ἴΊε τε]σίοιις πεαά 
οἳ {λα φίαίς, πας 5οἱς Ιηπὶάἰοίοη ἵη σ.5ε5 οἱ Ρτεπιεάϊίαίεά Ποπηίσίάς.ῖ 

ΤΠε οίἶεΓ {οΓΠη5 οἱ ἨΠοπα]οϊάε ν7ετε ἰτιεά ὮΥ ἴμε ΕΡΠείαε, α 5ρεσἰα] οουτί 

οἳ Π{1γ-οπε ππειηρεις δε]εοίεά ὮΥ Ιοΐί {τοπι {με ποβ]εςί {αππίῇες, 5Ηήπσ 

ἀπάεί ἴῃθ 5απ1θ ΡΓε5ΙάεΏογ. 
3. Ῥυδ]ο οΆδες (δίκαι δηµόσιαι), οἴπει ἴΏαη ἴποςσε οἳ Ποπηὶοἰάε, 1Η- 

οἰιάεά αἲἰ οἆδες ἵπ υ]οἷι {νε Ίδια ἀἰτεοί]γ οοποδίπεᾶ {πε δίαίε, εἰίμεί 

αἱοηΏα Οἵ ἵπ ΟΟΙΩΠΙΟΠ η Ὦ αΏ Ἱπαϊνίάπαι. Ἠετα Ρε]οπρεά ρτοδεοιΏίοης 
{Οἵ 5ος οὔεηςδες αραϊηςί ἴΠε δίαίε α5 ἰτεβδοη, ὮὈπίρειγ, ἀεδετῆοὮ, Πη- 

Ρἱείγ, απά 5ι1ΐ5 {ηνο]νῖης οἰαίπης {ο ριβ]ο Ρρτορεσίγ; Πετε, ίοο, {ε]1 ἴε 

ΏΙΠΙθΓοις ομ1ΐ5 {ο {εί {πε Ἱεσα]]ίγ οἱ αοΐς οἱ πε Ἑιοσ]εσῖα (γραφαὶ παρα- 

νόμων), ἴε οχαπιϊπα{οη Ῥείοτε α Ἰάτγ τεαιιτεά οἱ ενείγ ραθ]ο οίΠοεί 
Ρείοτε {αΚκίης αρ Εΐς οῄ]οἙ (δοκιμασία), απά Πῖ5 εχαπαπα{ίοη αἲ {Πε οἶοδε 

ο, 5 Τετ οἱ οὔ]οε (εὔθυναι). Ῥαδ]ο οΆδες Ίνετε ἰτίεά Ῥεΐίοτε ἴλε 
Πε]αξίο οοισίς. 

4. Ῥτϊνβίε 0.565 Ὥδτο ἴἼοςδα Ἰη ΨΏ]οἩ {πε Ίδδιας ἀἰτεοίγ οοποειπεά 

Ιηάιν]άυα]ς οη]γ, ἴμε 5ίαίε Πανίησ πο οἴμοει ΙπίρΓοδί {ΠαἨ {Πε Ρ{εδεΓνα- 

ΠοὮω οἱ {πε σεποΓαὶἰ οτάςί απἀ ἴμε Ρτοίεοίίοη οἱ Ιπάϊνιάμαί πρῃίς. 

Ἠετε Ὀε]οηπφεᾶά διΐ5 οοποθρίπίης οοπἰταοίς απά ῥτορετίγ; αἰἱ «.δες 

οοποετηίηρ υ]]ς αηπά ἱπ]ῃογίίαποες, ΡίοδθοΙΏΆοη {οΓ ἆαπιαςθα ΙΠ 6356 οἱ 

αδσαιι]ί ΟΓ 5ἱαπάεί, αηΏά {οτ τες ἑα{1οη ἴηπ οαδα οἱ {πεί οἱ πααά. Ῥτίναίε 

03565 Ο63Π16 Ώείοίς {6 5αππς οουΓί5 α5 ραβ]ίο ο.5ε5, Ὀαί ία Ρτε]ΙηλΙπαΙὗ 

σίερς νετε ἀῑΠετεητ.” 

. Αιδόπ αἰδο Γε]] απάετ ἐπεῖσ {ᾳτβά]οίίοη. 3ος Φδ 27--20. 
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5. ΤΠα ρτεδιάεπογ οἱ {πε νατοςς οουτίς Ιπνο]νεα {Πε γεοερίοι οἳ 

ἴε οοπιρ]αἰηπίς απά ἀοσιπιεηί5 ΏηεοξΒΣαΓΥ ἴο {πα Ιηδ{α οι οἱ α 5υἵξ, ἴπα 
σοπάισί οἱ ῬτεΠπιίπατγ Ἠεαιίηςθς, πο Ρτεδἰάεπογ οἵνεί {πο οουτί αἲ 
ἴπα πια οἱ {πε Ιάτγ (πα, απἆ ῬτονΙδΙοη {οΥ {Πα εχεσοίΊοη οἱ {πο ρεπα]ίγ 

ἵῃ σα56 οἱ οοηνἰσίῖοηπ. ΤΠϊ5 ῥτεδιάεποΥ Ίνας αδδίσπεςα αροτ {Πε ρηϊποῖρ]α 

ἴμαῖ 6νεΓγ οβ]οίαἰ οἱ {νε δίαίε 5Ώοσ]ά Ἰο]ά (πε ΡγεδἰάεποΥ οἱ ἴπε εουτί 
η ΠΥ ζ.5ε απίδίης γη τλίη {πε ἀοπιβΙΏ οἳ Πΐδ οὔΨΏ οἩισε. ΤΠῆις α «δε 

Ἰηνο]νίης {Πε οἰαίπῃς οἱ {πε δίαΐε ασαἰηςί α {ΤΙεΓατεΏὮ νου] Ῥε ἐτιεά ἀπάετ 
ἴπε ρτεδἰάεποΥ οἳ {πε Νανα] Βοατά; οᾶδες απἱδίης {ΟΠ1 {απΗ1Υ τε]αῖοης 

ἵνετς {πῖεά απάετ {λε ργεδἰάεπογ οἱ {πε Ἐϊισί ΑΤοποΏς ἴπε ᾿Αρχων πολέ- 

µαρχος ῥτεδἰάεά ἵη οᾶδες εοποετπίηρ {ογείσπείς; ἴἶνε οἷχ Ίούνει ατοιοης, 

ἴης Θεσμοθέται, ρτεδῖάεα «ἴπ α Ίατσε Ὀοάγ οἳ σᾶδες' ΝΠΙεὮ αἷά ποί {α]1 
υηΠίΠ {πε Πε]ά οἱ οἴμεΓ πιασ]ςίταίες οἵ Ῥοσατάς. 

6. ΑΙ! οᾱςες εχοερί ἴποςε οἱ Ποπιοἰᾳάᾳ Ίετε ἰτ]εά Ὀείοία Ίαΐσε ]1Πίε5, 

πηαάε πρ ΠΟΠ α Ροάγ οἱ ο ίσεης ἀταννΏ ΡΥ 1οί {Τοπ νο]απίατγ οαπά]ᾳαίες 
{ο ]άτΥ 5ετνἶσο {ΟΙ ἴπο ψεατ. ΤΠε {οίαΙ ΏΙΡεΤ οἱ ἴπεςε απη ια] ΙΙΓΥΠΙεΠ 
Ίναδ., ἵΏ ἴλΠεοίγ, 6οοο, εποισῃΏ {ο ρτον]άθ {επ σεοίίοης οἱ 5οο πιεη 6α6Π, 

απά {ο Ίεανθ ΤΊοοο Ίπεη {ο Π] νασαηοίε. Βαΐ ΥΠ {πε Ίοςς οί ρορι- 

Ιαΐΐοι σααθεά ὮγΥ ἴῑο Ῥε]οροπποθεδίαη λα 1 Ῥεσαππο Ἱπιροςδίρ]ε {ο κΚεερ 

ἴπα πύπηρες ΠΠ. Ὀπάει ἴμεςε οοπάοης αΠΥ ο ῖζεη Ὁὦπο «ποςδε ἴο 

οΠεΓ Πῖ5 Πας Ίνας 5υἵε οἱ α Ρρίαςε; Πε παὶσΏί ενεΏ Ῥε επτο]]εά ας ἃ 
τεσυ]αί ΠΙΕΠΙΡΕΙ Ο{ οπε δεοίίοη απά α 5υὈ5Η{πΐο ΠΊΕΠΙΟεΓ οἱ οΠς6 ΟΙ ΠΠΟΓΘ 

«εοίῖοης Ῥεδίἀες, ἴπας Πε]ρῖηπς {ο ΠΠ ουί πο «σαπί ΠΙπηΡεΓ οἱ ΊΙΓΥΊΠεΕΗ, 

αΏά εατηϊῖης Πὶ5 Π1Του5 Ψασες ΟΠ ἆαγς πΠεη Ἠΐ5 5ετνίσε ἵνα5 ποί τεφυ]τεά 

ἵη Πῖ5 ΟΝΏ 5εοείῖοῃ. 

7. ΑΠΥ οἴῆσεη ΟΥΕΙ 1ΠΙΓΙΥ Υεατς οἳ ασε, ΦΠο Υα5 Ροδςεςςεά οἱ {1 

οἶνίο Πσ]ηίς, ἵας ε]ισίρ]ε {οτ 111Υ 5αινῖοο. ΈΤΠε Ίάίγπιεῦ 41] ΊοοΚ α 5ο]- 

ΕΏηΏ οδ{Ώ αἲ {πε Ῥερίπηϊης οἱ {ἐπεῖς γεατ οἱ οἵποἙ, απά πετε ἴπεη Παδβ]ε 

ἴο Ρε οα]ιεᾶ οἩη αἲ απγ Έπιε {ΟΥ δετνίσε ἵη οουσί. 1π {πο ἄπιε οἱ 1,γδία5 
(πετο ας ποί δυο α Ρί655ΗΓο οἱ Ίεσαὶ Ῥιδίπεςς ἂ5 Ιη ἴπε ῬεΓο]εβΏ 
ρετῖοᾶ, γηπεη {πε Αἰλεπίαη οοιµγίς Υεγε ογονάεά η ϱ.αδες ποπι {με 

Ίεαφιε οἶίες, Ὀαΐ α Ίαγοι Ίνας Ῥ{οῦαΡ]γ ἴπ αοἰαα] 5οΓνῖοε ΠΊοτε ἵπαη Πα] 

οἱ {με πιε. ἩἨο πισΏί 5εινε ΟΠ γε8Ι α1ἴεί ΥθαΙ, απᾶ {πας {1ς 5ετνῖοε 
πηϊσΏί Ώεσοιπε {Τε τεστ]αί επιρΙογπιεπ{έ οἱ Ππθη Πο Ίπετο αι]ίε οοηίεηί 

Ψη(Ὦ 5ιηα]] ΡραΥ {οἵ ΠσΏί Ἱνογῖς απά οἱ οἷά πἹεη πΏοςς ἄαγς οἱ Ρ[ῃγδίσα] 

Ι8Ώοί Ίνετε ΟΥεΤ. Έτοπι ἐπε Έπιε οἱ Ρετίο]ες ἴπε Ῥραγ οἵἳ {πε Ί1ΥΥΙΙΔΠ 

5 αΏ Ρο] {ος εαε]ι ἄαγ οἱ αοϊια] δετνίσε, απ] (Ἴ]έοι ταῖδεά 1 {ο ἴΊτεε 

οῦοί5, αουί {Πε Μαφες οἱ αΏ αης5]!1]]εά ΙαΏοτες. 
8. Τῃε φ]ο]ε Ὀοάυ οἱ Ί1Γγπιεη Ίνας ἁῑνιάθά Ἱπίο {επ δεοομς, απά 
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οἩ ἴἩε πιοτηῖπς οἱ 6αοἩ οουτί ἀἆαγ νε Τ{Πεςπιοϊλμείαε ἁτεν ]οΐ5 ἴο ἀείεί- 

πιίπε πΠαΐ 5εο(ίοἩ5, ΟΓ ραγίς οἱ 5εοξίοης, θπου]ά διέ {οι (παί ἆαγ ἵΏ ἴπα 

οουί {οΟΙης ἵπ ἀἰΠετεπί ρατίς οἱ ία οἵςγ. ΤΠο παπδετ οἱ πιεΠ αδδίσπεά 
{ο αΏΥ οἆ56 ας ἀθίειπι]ηεά ὮΥ {πε παίΐπτε οἱ {πε σᾳςδε. Α εδς Πηροτίαπί 

Ρτϊναίε ου1ΐ παά πε 5πηα]]εδί Ί1Υ. 29ο ππε; οἴπει ρτϊναίε 5α1{5 τεααἰγεά 

40ο: τε οτάίπατγ παπιθετ {ογ ραβ]ο δμ1ΐ5 γνας 5οο, Ὀι{ 1Ώ ΠΠΟΙΕ ΙΠΠΡΟΙ- 

{πΏῖ σοαδθς {ΝΟ ΟΥ Ίποτε 5εοίίοη5 Ἠεγς απ/{θά, 5ο {μαί νε τεαά οἱ Ίηπ1ες οἱ 

1000. Τ5οο9, 2009, 2500 απἀά ΘνεΏ ΟΓ α 6.5ε ΥΊετε ἴπε ΥΠοῖε ραπε] οἱ 

6οοο 5αΐ α5 οπο 11ΤΥ." 

ῬΕοςσξρῦύξΕ ΙνΝ ῬυριΙο οὔ1τς5 

9. ΤΠο Ιη5Η(μῆοη οἱ α ρτϊναίο 5μἳἱ ἀερεπάεα, οἱ οοιΙςδθ, ΠροΏ {πε 

Ιπ]ῆαίινε οἱ οπε οἱ {πε ρατίες ἀἰτεοί]γ οοποθίπεᾶ. 1Ιπ ραρᾗΗο σ.5ες 5ι1{ 

πη]σ]{ Ὄς ΙηςΗΜαίεά ἴπ {νο Ίναγς. Ἐταί, 1 Ίνας ἴΏε ἁἀπίγ οἱ απΥγ Ρραρες 

οὔποετ Μο Ῥεσαπιο οορηϊσαηί οἳ α νἰοἰαΐϊοι οἱ Ια1 {π ἴπε ἀεραταπεηί 
ἀπάετ Ἠΐδ οοπ{γο] {ο ῬΡτοδεουίο με οΠβεπάετ. ῥβεοοπαΙγψ, ΑΏΥ Ῥγναίε 

οἴήζεπ Πο]άϊπο {11 οἶν]] τἱσΠίς ννας εα αγ αἱ ΗΡετίσ {ο Ρήπσ απγ ριρ]]ς 

σᾶ5ε Ρείοτε ἴπε οομγί5 απᾶ {ο Ρτοδεοιίο 1 {ο ἴπε επἀ. Το ριατά ασα]ηςί 

πηα[οίοις οἵ Ἠαδίγ Ρτοδεου{ίοΏ, ΠΟΕΝΕΣ, ἵΐ{ πας ρτον]άεά ἴλπαί οπε ΨΠο 

ὈτοιισΏί 5α6Ὦ α 5δυἱ{ απᾶ {Ἡεη ργεδεηίεά 5ο Ἠεα]ς α σ.5ο ἴπαί Πε {αϊῑεά ἴο 

τεσεῖνε οπε ΠΠΗ οἱ {Πε νοίες οἱ πε ]ά17, παςί ραΥ α Ππε Οἱ Τοοο ἆτ., απ 

Ίνας {πεγεαίτει ἀἰδαπα]ίΠεά οπι Ὀπρῖης α οΊπη]]ατ δυ1ΐ (ρατῆαὶ ἀτιμία)." 
10. Ας {πε Πγςί 5ίερ η {πς Ἱηίτοάιοίίοη οἱ α ραρΗο υ1{, ίππο ρ]αΙη- 

ΠΠ Παςά {ο ΦΙΙΠΩΠΠΟΠ {Πε ἀθε[εηάαηί {ο ΆΡρεαί αἱ α δἰαίεά εἴπιε Ῥείοτε {πε 
πιαρϊςίταίε απάειΓ νΏοςε Ἰαγίςάἰοίοπ {πο ῑαὶ που]ά [α1. ΤΗϊδ 5Πι- 
ΠΊΟΏΒ ἵνας 5εινεά 1η Ρείδοη απά Ῥείοτε ΨΙίπεδςος (κλητῆρες) .ὅ 

1 Το {πο τουπά ΠΙΠΙΡΕΙς σῖνεη 0Π6 ΙΠΔΏ Ίνα5 αἀάεά ἵπ εβεὮ ϱ.δε ἴο αγοῖά α 

Πε, πιαξῖησ ]ητῖες οἱ 201, 5Ο1, εἷς. 4 Απάοο, 1. 17. 
ὅ ΊΝΨΠεΠ α ποϊοτίος5 ογἶπιε ηαά Ῥεεῃ οοπηπη{{ες, ἴπε Ἑοσ]εδία 5οππείΊπηες αΡ- 

Ροϊπίεά α 5ρθοῖα] οοπηπιϊβδῖοη {ο Ἰηναρε]ραίε ἴΏε οἂδε απά Ργοδεσπίε {πε οΗεπάετ 

Ίπ ἴπε οουχί. ΤΠετε γνοτε πο δἰαπάϊηρ ρτοδεου!ίῖης αἴἴοΓΠΕΥ5 α5 1ῃ Ο1Υ 8Υ5{ΕΙΩ. 

4 Τη πΙᾶΏΥ Ῥτϊναίε δμ1ΐ5 ίπο ΡρἰαϊπΙΠ νο ἀῑά ποί γπ οηε ΠΕΠ οἱ ἴμε νοίες 

Ἱαά ἔο ραγ {ο ἴ]ιε ἀε[επάαηί οπε θἰχίΏ οἱ ἴἩε 5απ1 Γοτ γνΠΙοΗ Ἡε 5πεά (ἐπωβελία, 

2.6. 9Π8 Ρο] ἵηπ ενθιγ ἄτασΏτηα). 

ὅ Τι ννας ποῖ οΠβδίοπιατΥ ἴο αὐτεςί {Πε ασοιδεά απά οοπΒηε Ἠϊπι γἨῖ]ε ανγαϊῖ- 

ἵηρ ἰτία], εχοερί 1π α θρεοῖαὶ οἶαςς ὀΓ οτἴπῃες, Ῥτοδεοπίεά ὮΥ δρεοῖα] απά ποτε 

ΙΤΩΙΩΑΣΥ ΡιοσθάπΣ68, οα]]εά ἀπαγωγή, ἐφήγησι», απᾶ ἔνδειξις; ενεπ ἴπεα [πε 

ἀε[επάαηῖ ννας τε]εαδεά ἵξ Ἡε οοι]ά {ατπῖδΏ 5αΠποίεηί 5εουτίγ {ος Ἠ]5 ἂρρεατ- 

αΏσς ἵπ οουτέ, 
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11. ΤΠε 5εοοπά 5ίερ ας {μα αρρααίαΏος οἱ {με (νο Ρραγίίος Ῥείοτε 

ἴπο πιασὶσίταίο οἳ {Πο ἆαγ ἀεδισηαίεά Ιη {Ως 5ΙΠΊΠησΟΠς. 1 ιο πιασὶς- 

ἰταίο αοοερἰεά {θα οᾶσε ας {απο νη(βῖίω Πΐς ΙαήςάΙοίῖοη, Ὦε τεσοῖνεά 
{ποπ ἔῑπο ΡρἰαϊωΙά α υπίεη φίαίειπεπί οἱ ἴπο οΏαισα, απά {Τοπ ἔΏα 
ἀείοπάατί 5 Ψτίίεη ἀεηία], απά ἴπει αρροϊπίεᾶ α ἁαγ {οι α ῥτεΙπηῖ- 
ΠαΤΥ Πεατίης ΟΓ {1ο ο8δα. Πε ἴπεα ραβ]δηεά {πε αοοα5αΐΊοη ΒΥ ροδίίπο 
Ι{ ἵπ α ραρ]ο Ῥίαςθ6. 

12. Τ]Πε {λιτά 5ίερ γγας ἴπο ριεΠπιίηατγ Ἠεατίπρ (ἀνάκρισις) Ῥείοτε 

[πα 6απ16ς πηαρ]ςδίταίε. Τε ἀείεπάαηῖ πιὶσΏῖ ΠΟΥ” {ακα εχοερίίοἩ {ο ἴῃο 
ατὶςἀϊοίίοη οἳ {πε πιαρ]ςίταία οἵ Το ἴΠε Τεο]η]σαἱ {ογπα οἱ ἴ]ιο ἀοοιδα{ίοη, 
απα ἵΏ 50ΙΠ6 ο0.5ες {Π]5 εχοερίίοη Ἠαά {ο ο {θά ἃ5 α 5εραταίο 356 Ἱη 

οουτί Ῥεΐοτε {Πε οπἱρῖπαί «ᾶδε οοα]ά ῥίοοεεά. 1 {πε ἀείεπάαπί αοοερίεά 
να Παπςάἰοίοη οἳ ἴΊπε πιασ]θίταίε απᾶ ἴπε {οτπι οἱ {Πε «Πατςσε, εαοὮ 

ρατίγ ννας τεαπίτεά ἴο ἴακε οαίἩ, ἴπε ρἰαΙπΗΤ {ο ἴπε Ίταίῃ οἱ Βἱ5 αςοιςδᾶ- 

Ώσομ, {πα ἀείεπαάαηί ἴο {16 {γαίῃ οἱ Ες ἀεηπῖα]. Ἐαςῇ ἵνας αἶ5δο τεαιἶτεά 
{ο Ρτοάιςσε αἲ {πο ενἰάεησε ΥΠΙοἩ Πε π]ς]μεά {ο πδε αἲ ἴπα εοπιῖπςσ Ίάτγ 
ἱτία].. ΤΗϊς ενἰάεπος παὶσηί Ιπο]αάε οορἱες οἱ ἴμε Ίανγς Ιπνο]νεά, ἆοοι]- 

πηθηΐ5 οἱ α]] Ἰάηάς, 5αοΏ ας οοπίταοϊς, γ]]ς, Ιείΐτοις, απά (με {ε5ΗπιοΏΥ 

οἱ ψίπθςδθ. ΤΠϊς {65ΏπιοΏηΥ πηὶσΏί οοπςῖ5δί οἱ αἰεξίεά απάαν]ίς οἱ 
π{ηθςδςες ηδοθβδατ!]γ αὈςεηί, ο: οἱ ἴπα 5ἰαϊεπιεπίς οἱ Ἠίπεξδςες ρτεδεηί 

αἲ ἴΠο Ἰδατίως: Ῥαΐ ἵη {11ο Ι]αΐΐει σ.5ο {Πο Τε5ΠΠΙΟΠΥ Ία5 αδια]]γ πηγε 

ἀονη Ὠείοτε ἴπο Ἠεατίπς, 5ο ἴπαί αἲ ἴπο Έπιε οἱ ἴπο ἨααΠπς {Πε γ]ί- 
Ώθςςες Ἰιαά οπ]γ {ο αδςεηΏί {ο {μα τεοοτᾶά οἱ ἴΠπεῖτγ {ε5ΏπΙοΏΥ α5 οοττεςοῖί. 

Ὀδια]γ εαοὮ Ῥρατίγ αἀπαϊηϊδίετεά απ οαίἃ {ο ἴπε π]ίπεςςες οἱ ἴἶε οίπετ 

ρατίγ. 

19. ΜαΠγ ο.δες Ἱηνο]νεά ἴ]ο {α5ίπιοΏΥ οἱ 5ἶανες. ΤΠϊς ενἰάεπες 

γγας Πε]ά να]ά οἩπ1γ ππεῃ σἶνοή ππάετ ἰοτίατο, οἨ ἴπε 5δἀρροδίοῃ ἴἶαί 

πο ἀεδίτε {οί τε]θᾶςε {Τοπ {πα {οτίατθ οἩ ἴΏε οπς δἷάε Ιοιυ]ά οοιηΏ{εί- 

Ῥαΐαπος ἴλπε ηβίυτα] ἀεδιτο οἱ {πε 5ἶανα ἴο ἰε50Η1ΗΥ αοοοτάἶης {ο Ἠὶ5 π]ας- 
{ει οτάειτ5 οὗ ἴπε οἴπει. Α ρατίγ ἴο α ευ οἴίπει εμα]]εησθά Πῖς 

οβρροπεπέ ἴο 5η Πϊς 5Ίανες οἵ οΠβοτεά Ἠϊ6 ΟΝΏ 5ἶανθς. ΤΠΙ5 ἰ6ςίῖ- 

ΏΊΟΩΥ ἵνας (ακεη 1π {πε ρίεδοεπος οἱ ΜΙίπεςςες, α5ια]]γ ρτενίοις {ο {λε 

ἀνάκρισις, απά Ῥτεδεπίεά {ο {πε πιαρὶδίταίε ἵη πΠῆης ΥυἩ ἴπε οἴλες 

ἀοσοιπιεηίς. Ττε {οτίατε ας οοπάποίεά ὮΥ {πε ΗΗσαπίς ἰπεπιδε]νες Οἵ 

Ῥγ πιεη αρτεεά προη ΡΥ ἴΠεπ], Οἵ η 50Π186 σᾶ5ες ΌΥ ρυβΗο 5ἶανε». ΈΤΤΠε 

Ροίΐπί {ο υΠ]ος {πο {οτίατε 5που]ά ὃε οαττεά πας Ῥτενῖοιδἰγ αρτεεά 

προπ ΡΥ {ιο Ησαπίς. 
14. Αίμα οοπο]αδῖοΏ ΟΓ {Πε ἀγάκρισις ἴ]ιο τιβσὶςίταίε 5εα]εά αρ αἱ 

ἀοσοιππεηίς, Ιπο]ααίπρ αἲ] {λα ΤΕ5ΙΠΠΟΏΥ, ἶΏ Το ΠΓηΏΒ, ΟΠΕ {ΟΙ εαοἩ 5ἱά6ε, 
1ΝΦΙΑ5 ---22 
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αηΏά Κερί {πειη ἵω Πῖ5 ουςίοάγ τπ11] {πε {πῖα]. Χο οίῬεί ἰεςίΙπιοπγ οοι]ά 

Ρε ῥγεδοεπίεά αἲ {πε οοιηῖπς ἰτία].! 
15. Τῃε {ουτί] 5ίερ ἵηπ {πο οα5θ γα5 ἴμε [τα] Ὀείοτο α Ίαίγ, ἀπάεί 

Ώια ΡγεδΙιάεποΥ οἱ {Πε πιασ]δίταίε Ῥείοτε ΠΟΠ {Πε ργεπίηατν Πεατίπς 

λαά Ῥεει Πειά. Ότπ {μα πποτηϊῖηςσ οἱ {πο αρροϊπίεά ἆαγ ία ΤΠεδΙΙο- 

Ππείαε, ιπθεης αἱ {πο οεηίτα] οουτί Πουςε, αδδίσπεἀ ὮΥ ]οί {ο {Πῖ5δ πας- 

Ἰσίταίε α οουτί Ποιςε, απά α δεοίῖοη οἱ 11ΥΥΠΠεΠ 5α{Ποἰεηί {οἵ {πε Πεαπίης 
οἱ {πε αρροϊπίθά ϱ356. 

16. Τηε οοττί τοοίῃ παά πνοοάεη 5εαῖς {οί {πε ]πτους, Ρτον]5ΙοΏ {ΟΥ 

Πδίοηεις ουΐδίάε {πε ταϊΠπσ υη]οἃ ςἩαί ἴπ {Πα 1ατοις) 5εαί5, απά {οΓ 

ρἰαΐοτπις. ΤΠε ρτεςἰάϊης πιαρϊὶςίταίε οοομρῖοά οἱπε ΡΙαί{οΓΠΙ, ἃ 5εοοηΏά 

σεινεᾶ αςξ 5ρεα]και”5 ρἱαί[οτπι, γε ρἰαϊηΙς απά ἀείεπάαηί Ἰαά εαο]ι αἃ 
Ρἰα{{οστΏ {οτ Πῖδ ΟΥΥΏ 5θαί απά ἴποςο οἱ Πῖ5 Ἱππιθάϊαίε ΕΠεπάς. 

17. Ῥτοσεεάϊησς ορεπεά η Πραάοη απά Ῥταγετ ὮΥ [πε Πετα]ά 

οἱ ία οοµτί. ΈΤῆῃε οἶετίς ίπεη τοαά {Πε οἴπαίσε α5 5ΙΝΟΙΗ {ο ΒΥ {πε ρἱαίη- 

ΠΠ αἲ ἴῃμε ἀνάκρισις, απά Ίο οοἵτεδροπάϊπθ 8ΏΦΥΕΙ οἱ {πε ἀε[επάαπῖ. 

ΤΠ6 ρ]αιπΗΙΠ ἵΠεῃ {οοΚ ιο «ρεαΚείς Ρ]αί{οίπ απά Ῥτοσεεάεά {ο αἴσαε 

Ἡς σϱ8δε. Τ]ῃο Ιαν τεαιῖτεά ΘΝΕΙΤΥ ΠιαΏ {ο ἀε]ΐνετ Πϊς ρίθα ἵη Ροίς5οη. 

ΙΓ Ἡε Ἰαά ποῖ ἴωο αὈἰΠ1ίγ {ο «ΟπἹρο5δθ 4 5ρ6οσοἩ {οΓ Πϊπιςαι, Ὡς οοι]ά 

ΕΠΙΡΙΟΥ α Ρτο[εςδδίοπαΙἱ 5Ρρθθ8οΏ ἩΤΙ{οΓ (λογογράφος) ἴο πίτα ἴτ {οί Ὠϊπα; 

ᾗε {πευ οοπηπη]{{6{ {πα 5ρεθςΏ {ο ΠΙΕΙΙΟΙΥ απά ἀε]ίνοετγεά 1 ας Ες οἵη. 

ΒΥ ἴπε ἔππε οἳ 1,Υδῖας᾽ς ρτοίεδδίοπαΙ αοθϊνΙίγ 5αοἩ επιρ]ογπιεηί οἱ α 

λογογράφος Ἠαά Ῥθοοπιθ Ελα «ΟΠΊΠΠΟΠ οαδίοπι. Ἐπτίλοτ, 1 πο οῬ]εσίῖοι 
ἵας ταἶδεά ὮΥ {πε 11ος, {Πο 5«ρεαΚαΓ πι]σΏί, αἲ {πε οοηο]αδίοηπ οἱ Πί5 

ΟΝΤΏ 8Ρθ6εςἩ, σα]! προπ οΏς οἵ ποτε οἱ Πὶς {Πεπᾶς {ο αἀάτεςς ο 14ΤΥ ἵη 

Ἠϊς Ῥε]αΙ. ΈΤῆῃεςε συνήγοροι πη]σηί Ῥίεδεηί αδρεοῖίς οἱ ἴἩε 035δε πο 

ἵακεη τρ ὮΥ ἴο Πτςί 5ρεαΚκοτ, απά πιὶσηί Ὃε πἹεη οἱ ογεαβίε αΡΙΗ{Υ αδ 

6ρθαΚκετς; Ὀπϊί {Πεγ πιαάς Τξ οἶεαι {ο ἴπε Ίά1γ ἴπαί ἴΠεγ Ίπετε Ἱπιρε]]αά 
επ{1Γ6ΙΥ ὈΥ ρετξοπα] ΠεπάςΠΙρ {ο ἴπε οΏςθ Ρ8Τίγ, Οἵ Ρείδοπα] Πο5μ{γ {ο 

ἴπε οἴπετ; α 5ρεεοὮ ὮΥ α ΠἨ]τεά αἀἆνοσαίε ας ποῖ ἰο]εταίεά. Βυϊῖ νετγ 

οίίεΏ {πεςε 5ρεεσοΏες οἱ {πε συνήγοροι ΨεΓθ αἶδο ππΙίεη Ὦγ ρτοίθβςἰοηα] 

«ρεεςσῖι πγιίετ5 απ ἀε[ίνετεά {Γοιη ΠΙΘΠΙΟΙΥ. 
18. Αί (ο οοποε]αδίοΏ οἱ {Πε 5ΡεεοῇΒ ΟΓ 5ρεεσ[ες {ος {πε ρτοδεο6]οη 

ἴμο ἀείοεπάαηί {οΠον/εά απάθί {Πε 54ης οοπάἰῆοις. Νο ορροταπ{{γ {οΓ 

«ρεεςῃες ἵπ τεριίία| ας σίνεη εχοερί ἵπ {πε «ᾶδε οἱ οετίαϊη ρτ]ναία 
5μ]{5. 

1 Α τατο εχοερίέῖοη ἵα5 νΏετο αἲ ἴῃο (τῖαὶ οπο Ῥρατίγ «Ἡα]εηρεά {πε οίμες, 

ἵπ {πε Ῥτεσεποε οἱ {Ώε 1117, ἴο Ῥτεδεηί 50Π1ε Ρίεςε οἳ ενίάεηςε, αιά ἴπε οΏα]- 

Ἱεηρε γγα5 αεεερίεἀ. 
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19. Τηο ὦυ]λοίε (τα ας οοπο]αᾶεά Ιω οπε ἆαγ, απά ἵπ οεγίαϊη 

οἶαδςσες οἱ ἱπιροτίαπί ο35ες α Άχεά Ώπιε, πιθαδυτεά ὮΥ ἴπε οἱερδγάτα, 

Ία5 αἲ ἴμε Ῥερίηηίπσ Οἱ ἴπε {πα] αδδίσηεᾶ {ο εαςῖὮ δἱάο. 

20. Ας α Ρρίεα ρτοσεεἀθά, {πε 5ρεακεΓ σα]εά αροη ἴΏε οἰεήκ οἱ {πε 

σοιτί {ΓΟΙΏ Ώπηε {ο Ώπε {ο τεαά ἴπε ἀοοππιεηίς Ἠ]εά αἲ ἴῃπε ἀνάκρισις.ὶ 

Ίλπαη {65ΗΠΙΟΠΥ Ίνα5 τεας, ἴπο π]ίπεςδς πιοιηίεᾶ {Πε 5ρεαΚετ΄5 βῆμα απά 
αξςεπίθά {ο {Πε {658ΠΙΟΏΥ ας οοἵγεςοί, ---Ιπ 5οἵη6 σϱ.δες [ς τεαά 1 αἰοιά 

Πήπηδε]!, ----Ῥιαΐ πο Ίνας ποῖ αἱοι/ες {ο σἶνε ΠΕ ἴεδίΙΠΙΟΠΥ, πο πι]σμί Ἡε 

Ῥε οτο5ς5-ααεςβοπεά. Έασμ Πεσαπί πηὶθΏί, Ώοίενεί, σα] Πὶ5 ορροπεπί 

{ο ἴμε Ρ]αίίογπι αηπαά ο{ο55-αιεςίίοη ΠΙπῃ 1Ώ {πο ρίεδεηοε οἱ ἴπε Π4ΓΥ, αΏά 

ἴπο Ίαν τοεα]τεὰ ἨΙΠω {ο ΔΠΦΜΕΓ. ΊηΠ ἴπε Παπάς οἱ α ἴΓα]πεὰ 5ρεακεί 

ἴπὶς Ῥδολιπς α ῬοΜαεγ[ὶ πεαροη.” 

21. Τί ννας οδίοΙπατγ {ΟΥ {μα ἀε[επάαπί {ο Π]αἷκε απ εα[πεςδί αβρρεα], 

ἵη {Πε ]αδί ρατί οἱ Ἠῖ5 5«ρεαοῇ, {ο {πε επποίῖοης Οἱ {πα 11το:5, ΡΥ τεοῖῖης 
{νε 5υ[ετίησς {λαί {Πγδαίεπεά Πΐπι, απά ὮΥ Ρτεδεπίης ἵη οουτί ἄερεῃ- 

ἀεῃπί τε]αίίνες, ---νς, ολ]άγεη, ασθᾶ ρατεηίς, --- Νο πγομ]ά δι ει να 

Πίπι, Αποίηει {οτί οἱ δαρρ]σαίίοη γα5 {πο αρρεα] {ο ἴμο Ῥίεδεπος 1η 

οουτί οἱ ρτοπαϊπεπί απά Ρροριίατ Ρραῦ]ίο Ίπεῃ, ἃ5 Ἰηάοτεῖης {1ο 5ρεαΚοι”5 

ΡΙεᾶ. 
22. Αἲ ἴπο οἶοδο οἱ ἴμε 5ρεεσᾳες {Πθίαο Ίά5 πο εχροδ!ίοη οί ἴπε 

Ίανν ὮΥ {νε ρτες]άϊηπσ πηασ]ἰςίταίς, ΠΟΙ Ἆα5 ἴπετε αΠΥ ορροτίαΠΙ{γ {ου τε 

ΙάΓΥΠΙΕΠ {ο οοηδ]{ οπο ΝΓΏ αποίπετ, Ραΐ {πε Πετα]ά οἱ ἴπε οουγί οα]]εά 
ἩπροΏ {πει {ο οοπιθ {ΟΓαΤά {ο ἴπε Ρἰαϊίοτπι Πππιεά]αίε]γ απά ἀεροφίΐ 

{πεῖΙγ νοῖες. 
29. Όπ ἴ]α Ρἱαϊίογπι σίοοά πο πτης, οπε οἱ Ώτοπζε, πο οίλε οἱ 

ποοά. ἘαοῇἩ ]άγγιηαὮ τεσείνεά νο 5111 Ῥτουζσε ἀῑδικς (ψήφοι), οηε 

Ρίετοεά ΡΥ α 5οἰιά αχίς, ἴἶια οί]ιεί ὮΥ α ΠΟΙΟ οπε. ἜΓπεα ἀῑδί νΠίὮ 5ο]ιά 

αχὶς Ίνα5 α νοῖε {οί {πα ἀε[εηάαπί, {πα οἴμετ {ος ἴπο ρ]αϊπΠΠ. Α5 6αοΏ 

Ιαγγπιαη Ρᾶςςες Ῥείοτο {1ε {νο αΓΠ5, Ώε {Ώτενν 1ηΐο ἴπε Ώτοπζε πτη ἴπε 
ἀῑδις υπ’ ΠΙοἩ τερτεδεηίες Πὶ5 νοίθ, απά {Ώτεν {πε ἀϊδοατάεά νοῖε ΙΠίο {πε 

Ψοοάσεη ΙΤΠ. Α5 οηε Πε]ά ἴπαο ἀῑδκς ΥΠ {πε επἆς οἱ {πε αχὶς Ῥείψεει 

Ώναπιῦ απάἁ Πησει, Ιὲ ννας ἱπιροςδίρ]ε {ος ενεη {Πε πεατεςί Ὀγδίαπάει ἴο 

«66 ΝΏ]ςὮ νοίε Ἡε ριαί Ιπίο {πε Ῥτοπζε ΙΤΏ; τε 5εοΓΘΟΥ οἱ {Πε νοίε ἵνας 

ἔἶνας {Η11γ Ρτοίεοίεά. ΤΠε νοῦπο ΠπϊςΠεά, ἴΠε Ώτοῦζε ΓΩ Ίνας επρΏες 

1 ΥΝΠΕη λογογράφοι ραῦ]ςμεά ἐπεῖτ βρεεσῃες α5 Ηίετατγ Ῥτοάπείίοης {πεγ 

α5ια]]Υ οιη] {θά {πεςε ἁοσιπιεηί5, ππετεΙΥ Ἱπάϊσαίϊπς ἴπε Ρροϊπίς αἲ νυΠὶοἩὮ ἴπεγ 

γεια Ρρτεδεηίεά. 

3 50 Ι8ία5, 12. 25, 22.5. {ΌΡρ. φοοταίεδ5 οχο55-αεδί]οπίπς οἱ Με]είως 1η 

Ριαίο’5 «4βοίορ, 24 ο Π. 



349 ΑΡΡΕΝΡΙΣΧ 

Ἄπροπ α 5ίοηε {αδβ]6, {1ο 5ο] απά Ῥετίοταίεά νοίες 5οτίθά απά οοιηίαἆ, 

8Ώς {πε τεδα]{ αηΏοιΏσεᾶ ΌΥ {πε ρτεδίάϊης πιαφὶδίταίε, απά τεοοτάεά ὮΥ 

ἴπε ο]ετ]. 
24. Τη ΠΙΔΑΏΥ 03565 Πε ρεηαΙ{γ ἴο {01Ο οοπνἰοοη ας ρίεδοΠΏεά 

ῦΥ Ιαν (ἀγῶνες ἀτύμητοι); Ὀπί ἵπ οίπεί οᾶ5ες (ἀγῶνες τιµητοί), ἵξ ἴἶιο 
1άτγ νοῖεὰ {οἱ οοηνΙοᾶοἩ, {167 ἵπεη Ηςίεπεά {ο α Γατίπετ ατραπιεηί ΙΓΟΠΙ 

ἴε ΡτοδεουΏΊοη, Ρίοροδίης α, οθΓίαίΠ Ῥεπα]ίγ, απά ἴΏεη {ο οης ΠΟΠ {Πε 

ἀείεῃςε, ρτοροδῖησ α πω]άεί οπθ. ΤΠΕΥ ἴπεηῃ Παά {ο νοίε αθαῖη 1ο 

ἀείειπαίωο πυ]ο]ι οἱ {16 {πο ρεπα]ῖες Ῥτοροδεά 5ποιυ]ά Ῥε ΙἸπβ]οίεά. 

25. ἘΤΟΤ α νεταϊοῖ οποῬ τεπάετεά ΡΥ α Πε]αςδίο οοµτί {πείς Ίνα5 πο 

'"“ρρεαὶ; ἴμετε γγα5 πο Ρτονἰδίοη {οΓ αΓσιίησ «εχεερίίοης ” ἵακεηπ ἁπγίπς 

ελα {τία], απά α5ιαΗγ πο ΡοβδΙρΙΠ{γ οἱ δεοι!ής α 5εσοοΏς {πα].ἳ 

26. Τ]ε ρεηα]ίγ νας Ιπιηεαϊαίεἰγ εχεοιίθά: 1 ἀεαίῃ, 97 ἴπε Ἐ]ενει 

(ια οπ]εί οοηςίαδ]ε5); ΙΕ 1ο55 ο{ Ῥίορετίγ, ΡΥ ἴπε οἶν]] οΏΊοει» Οἱ {πε 

ἆεπιθ ο: ΡΥ {ια Ἐ]ενεη:  α πε, ὈΥ {πε οο]εοίοί5 οἱ {πε {γεαδατγ {ο 

πΠΙοὮ {πα Ππα που]ά Ῥε ραῖά. ΙΠπιρηδοηπιεηί ἵα5 ποῖ π5δεᾶ α5δ α Ῥρεῃ- 

αἱίγ, Ῥαί οπΙγ ἂ5 α Ίηθαης {ΟΥ 5εουτίηπσ ἴ]ο ΡίεδεΏσο οἱ α οπΙπι]ηα] 1η 
οουσί 1Π οεγίαΙΏ 635ε5 (56ε ὃ Το, η. 6), ΟΙ 45 ΤΘΠΙΡΟΙΑΙΥ οοπβπεπλεηί απ] {πε 

Ρραγπιεηί οξα ἄπε, οἵ απ] {ιο εχεουί]οη Οἱ α π]αη οοπεπιπεά {ο ἀεαίῃ. 

ῬΡΟΟΕΡυύΕΕ 11 ῬΡΗΙΝνΑΤΕ ουττς 

27. Τηο 6ατ]Υ δίαρες οἱ α ρηϊναίε 5α{ ἀϊβετεά ἴω Ἱπιροτίαπί ρασί]οιι- 

Ίαις «οπι {μοδα Ἰ]αδέ ἀεεοηρεά αςξ Ῥε]οηρίησ ἴο ριαο]ο δαϊΐ. Ρτναίε 
θι]{5 α5 α ΝΤο]ε {61 απάετ ἐλλα ]απϊκάἰοίοη οἱ α Ῥοατά οἳ {οτί ]αςδίσςς, 
φε]εοίεά ΡΥ οί απᾶ 5ετνίησ ἵπ στοιρς οἱ {οςΣ, οπε στοιρ {ος 6αεΏ ἐπ]ρο.” 

28. Τ]ηε Πταί 5ίερ ἵη α Ρεϊναίο με Ίνας, κο ἴαί ἵπ α ρασ]Ηο 5υ1ΐ, 

ἴπε {ογπια] δάπΊποΏς οἱ πο ἀε[επάαπί; Ῥαΐ ἴπα 5εοοΏπᾶ 5ίερ οαιτ]ιεά ἴ]ε 

σᾳ56, ποῖ {ο α οἶνί] πιασἰδίταίε, Ὀιί ἴο ἴἩα ϱτοιρ οἱ {οι ]πδίσες ΊΏο 

τεργαςεπίαἆ {με ἰτίοε οἱ {πα ἀείεπάαπί. Τη Ρείίῖγ σα565, Ιηνοϊ]νῖπς πο 

1Α ἀείεαίεά Πάραπί παρΗί, Ἡούψενετ, Ρτίης 5πῖῖ οἩ {πε ρτουπά {μαί {αΐςε 

{65ΠΙΟΠΥ Ὠαά Ῥεεπ σῖνεῃ αραῖηδί ΠΙπῃ, 

3 θενετα] Ιατρο οἶβ55ες οἱ Ρτϊναίε 688565, ἵΏ ΙΠΙΟΠ 1ξ Ίνα5 ηεοεββαϊΥ ἴο εχρέ- 

ατίε Ρτοσεεάίηρς, Ίετο ρτουρεά α5 “ πιοηίΏ ο.ςο5) (δίκαι ἔμμηνοι)., απάετ ἴπε 

απςάϊοίῖοη οἱ α 5δεραταίε Ὀοστά οἱ Πνο εἰσαγωγεῖς, Νο σαττ]εά ἴπεπη (Πτουρ] 

ἴπα Ί1τγ οουτίς {ο α ἀθοῖδίοι νψηπῖη α Ῥετῖοά ο οπθ πιοπίΠ. Τη οα5δες Ιηγο]ν- 

ης ποῖ ΠἹΟΤΕ ἴΏαη {επ ἄτασΏιηας [Πο εἰσαγωγεῖς (Ώειηδε]νεςδ σαγε βπα] ἀεοῖβίοη, 

υίποπέ α Ίάτγ ἐπα]. Τηεδε ϱ3δεδ Ίετε {ος {λε πηοδί ρατί οοποθίπεά γ(ῃ 

Ῥυδίηςςς οπά Ὀαπ][ίηρ. 
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ΠΊΟΙ6 {ΠαὮ ἴδι ἀΓασβπιας, πα ἀθοίδίοη οἱ {Πε {οιΥ Ἰηδίσες ας Πηα]. 

Π νε σπα Ίνας στεαίςτ, ἴἩευ (αγπεά {Πε ζἂδε ΟΥΕΙ Το α ραΏ]ο αγΟΙΓαἴΟΙ 

(διαιτητής). 

29. Τ]ε Ἰαςίοες 5ε]εοίεά ἴπῖς αγρΗταίος ὮΥ 1ο Τοπ α Ίαΐρε Ῥοατά 
οἱ ραβ]ίο αιὈἰί(ταίοτς, Ίο Ίπνετε ΠαὈίε {ο θετνίοε {οΙ {πε γεατ. ΤΗῆϊς 

Ῥοατά σοαδὶςίεάἆ οἱ αἲ οἴῖζεης πο είς ἵπ {Παῖτ δΙχΗείἩ γεατ, απά Πο 

ηαά ἴλιας ]α5ῖ οοπιρ]είεᾶ {πε {ογίγ-οπε γεα5 1Π νΥπ]οὮ α οΙ1ζεη ννας Παδ]ε 

{ο πα (αι φεινίσο.ῖ Το οπε οἱ ἴπεδε εἰάεῃν Ίππεη ἴπε {οί ]αθίίοες 
(Ἴγπες οναΙ {λε ριϊναίθ σᾶ5ε, απά αεί οης ΟΙ πποτθ {οτπιαΙ| Πεατῖπσς, αἲ 

πνΠΙοἩ {δ5ίΙΠΠΟΠΥ {ο Ῥοΐίμ δἰάες γα5 ρτοάιοεά, ηε 6ανε Ἠϊς ἀεοῖδίοη. 

Ι{ Ροΐμ ρατίῖες αοοθρίεά {Ππ]5 ἀθοϊδίοΏ, ἴπο οαδο ἵα5 επάεᾶ. Ῥαΐ εἰίπετ 

Ρατίγ παά {πε πσΏί οἱ αρρεαΙ ἴο α Ί1Υ οουτί. Τη ο.αδε οἳ 5υ6Ἡ αρρεαἰ 

{Πο αγΏΙ{ΓαίοΓ 5εα]εά αρ αἲ] ἀοοαπιεηίς, Ιπο]αάϊπο οορίες οί αἲ Ίο ενὶ- 

ἀεπσα, {π πο "της, αηά Παπάες {πείη οὖεί {ο {πε Ῥοατά οἱ ἴοις Ἰηδίΐσες 
αοπι Ὕνηοπι Ἡθ πας τεσαῖνας {Πε σα5ο.- ΄ΤΗΙ5 Ροατά ποὺ τεδαπιεά «Πατσα 

οἱ {λε σαςε, τεσεϊναά ΠΟοΙη {πε ΤΠεκπιοίμείαε α 111Υ {οἵ 15 Πεαίπς, απά 
Ρτεδιάεά αἲ ἴπε τα], ἰαΚίηπρ Ίη εναετγ τεδρεοί ἴλε ρίασε Πε]ά Ὦγ ἴνε 

Πηλρ]δίταία η α ραρ]ο 511. 

30. Ίη οοπιρατίης {Πε Αἰπεηίαη ]εραὶ 5Υ5ίεπι υίὮ ους ΟΝΗ, Νε αἴε 

Πταί οἱ αἱ] Ἱπιργεδδεά ον] {με αΏςεΏηοε οἱ α {ταϊπθά Ἱμάϊοίατγ, δίαπάΊπσ 

Ῥείμεεη {πε εχεομίνε ο[ῃοεις απά {Πα οἰίζεη. ἜΓηε Πε Νο οοη- 

ἁιοίεά αἰΙ Πεατῖησς απά ρτοεδ]άεά αἲ α]ἲ ΊάτΥ ἰτία]5 Ίνετε οτάίπαΙΥ οἰίσεης, 

«ε]εοίεά α5υαί]Ιγ ὮΥ Ιοί, απά Πανῖης πο Ρτοίεδδίοπαἰ Κπον]οάσε οἱ {πε 
Ιανν. ΤΠεϊχγ 5Ποτί ἔετπι ο{ οῇ]οἙ Ρτεο]αάεά {πε Ρρταοίίσαἰ Κπον]εάρε ἴπαί 

πισΏὲ ανα οοἵιε ΡΥ εχρετίεΏοε. Τ]ε οοπίτοὶ εχετοϊσεά ΒΥ οί ]αάσες 

--Ί1θΠ Οἱ ἴΠοτοιςῃ 1εσα] Ιεαγηῖης αηά γεατς οἱ εχρεζίεποε 1Π ἴπε οοσίς, 
απά Ποϊάϊπρ ἐλεῖτ οΏιοε {οΓ α 1οπς 1Θ6Ι1 ---- ας επίΙτεΙγ απ]«ΠοΝΏ {ο {πε 

1 ΄ΤΠε παΠλες οἱ ἴπεςδθ Ίηθη {ος ΑΠΥ γεᾶτ Μετα τοαάΙΙγ ορίαϊπαΡ]ε ἔτοπι πε 

οιίσεη το]. ΤΠε γοαπρ π6η Πο τθασῃεά {εΠεῖτ πια]οτΙ{γ ἵηπ αΏΠΥ ΥεαΥ Ἠ/ετε 

εητο]]εά 45 οης6 ϱΤΟῖΡ, {οτπιῖηρ α σίαπαϊίηπςρ ϱτοι) {οί παϊΠίαιγ Ῥασροθες. Τ]ε 

πἹεη ΟΕ 5πο]Ἡ α ϱτοιῥρ α]] οοπιρ]είεά ΕΠεῖτ ]5ἱ γεατ οἱ ΠαΡΙΗΙίγ ἴο πΙΠΗΤΒΣΥ 8εί- 

νιοςῬ {οσείµεχ, απἆ {οσείπει ραδδοά οἨ αξ ἴπε Ῥοατά οἱ ραῦ]ο ατοϊταίοις {0Υ 

ἴπε επςιῖηςσ Υεατ. ΤΠε ἴοίαὶ παπθος, αξ πε]] α5 ἴπο Ῥτοροτίϊοη {ΓΟΙΩ ΑΏΥ ΟΠΕ 

ρε, γνου]ά, οἳ οοςσςδε, ΥαΤΥ {Τοπ γεαΙ {ο γεατ. Ἐοτ ἔπε γεας 335 /4 Ε.Ο. ΝΕ 

Ἠανε α ῆδί οἱ οπε Ὡππάτεά αΏά {πες ηαΠ]θς οἱ ατΏϊίταἴους, « οτοπηπεά  ΡΥ ἴπε 

Ρεορίο. 3ε6 ῷᾶπάγ5 οἡ Απὶδίοί]ο, εδ. 410. 53. 4- 

3 Γμο Ἠεατίπρ Ῥεΐοτε {πο ατοϊταίοτ ἴπ α Ριϊναίε δα (πάς Ῥεσαπιε ἵπ οᾶδε 

οἳ αρρεα] Ὕλαί {πε ἀγάκρισις ν'α5 ἵη α ράβ]ςο 5α11. 
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Αἰλεπίαη δΥςίετη. Τηεία να5 πο ἱπιρατεία] ρτοδΙάἶησ Ἱαάσε {ο εχρουπἆ 
πα Ιαν απά ἴο εχρ]αίη {ο {λα Ίάτγ ἴμε Ῥεατίηπς οἱ {αοῖ οη {εοληίσα] 
ΡοϊΏῖδ. Τ{Πε 14ΥΥγ Ίπετε αἲ ἴΏε ΠΙΕΙΟΥ οἱ ἴπ6 5Πτεινά ρίεας οἱ {πο 5ρεθο] 

ΨΤΙ{6Ις. 

31. ΝΟΓ ννας ἴΠείε, ας ΙΏ ΟἱΙΓ 9γ5ίοπι, {Πο ΡοδδΙΡΙΠ1{Υ οἱ αρρεαΙ Ἱπ ἵπε 

ἸαίΦεί 035ε5 ΟΠ ἴπε νεταᾷ]οῖ οἱ ἴπα Ίαν οουτί ἴο ἴπε ἀεεῖδίοη οἱ α 

Ῥοάγ οἳ οχρετί απά Ἱπιραγία] Ἰαάσες. Αί πο 5ίᾶςο οοα]ά ἴἶε Ποπεςί 
ΠΠραπί ἀερεπά αροΏ {Πε ρτοίεοᾶοη σἶῖνειῃ ὮΥ Ίερα] Κποπ]εάσα. 

32. οί ἵας ἴΏε οοπιροδ!ίοη οἱ {πε Ί1Τγ 1ἱ5εΙ 516Ἡ αξ {ο ἱΏπδρ]ταο 

σγεαί τεςρεοῖ {ΟΙ 5 ἀθοίδίοις. 15 Ίατσα 5ἱζε ἁῑά σιατά αραἰηξί (λα 

αησετ οἱ Ἱπαϊν]άααι Ῥιρειγ, Ραΐ 1 σανε {ο ἴ]ο Ῥοάγ πε [αυ] αηά 
ἀβησεις Ιππετεηί 1η ΔΏΥ Ίατςο αδςεπιΏὈΙγ. ΤΗΠϊ5 Ίνας αδρεσίαΙ]γ ίταο ἶΏ 

ραβ]ο ο.5ες, ππθγε ποῖ Ίε5ς {Παπ [νε Πππάτεά πἹεΠ 5αΐ α5 ο0Π6 ἸΠα1Υ. 

Τη 5αοἩ α Ῥοάγ {Πε {εε]ῖπσ οἱ Ιπάϊνίάμα] ΤοδροηςΙθΙΗ{γ 5 Ψεακεηεά, απά 

ἴπε οοπίαρίοις επιοίοης οἱ {Πε οἵοπ/ά Ἠανε {111 5Ίναγ. ΕΒιί ἰΠ]ς ννας ποῖ 

ο Ποιςί. ΤΠο Αἰπεπίαη 1ά1γ Ίνας {ατ ΠΟΠ Ρεΐηρ τερΓοςεπίαΊνε οἱ {πε 

Ῥεσί ΙπίεΙίσοπος απά οἨατασίετ οἱ ἴπε οἵἵγ. ΘοαινῖοῬ Ίνας νο]αηίατγ, απἀ 

{6 ΡαΥ ας ἴΠαί οἱ ογάίπατγ πης5ΚΙ]εά Ίαροτ. Τ{πο Ἱπαν]ίαβ]ε τεδι]έ γνας 
ἴλαί [πο αππααὶ Ίατγ Ῥαπεἱ πας ΠΠεά αρ ΗὮ ΠιεηΠ {ο Ποπ {με ἆαγ 

οΠεγθεά ηο Ίποτε ταματάῖησς οοοιραίΊοη --- ία 5πια]] ροµοῖαης, ἴωε 1ά]ε, 

πο ροοί απᾶ επ/{εερ]εά οἷά πιεη. ΄ΤΓΠε 5ίατάγ {αγπιεις ΠΟΠΙ {Πε οομΠί{γ 

εομἰά ποί αΠοτά {ο ἴαΚκε πρ 5αοΏ δε[νίσε; 51111 1ε55 ἴπε 5ἡοσεςδ5δβα] ΠΕΠ 

οἱ ἴμε οἵίγ άεπιε». Απά ἴπετο ἵα5 πο ροβ8ἱβρίΠίγ οἱ Ρεϊίετίπς {Πῖ5 ἵπ 
ΑΏΥ Ιπάϊν]άυα] ο.δε. ΤΠ6 ποτο οὐ ἶσαὶ τε θέ, {πο Ίατσοι {πε ογοπ 

ναί ννας οα]]εά ἵπ {ο ἀεοῖάς Ἱι. ΤΠ ου ΟΝΏ δγδίεπι α στεαί οοηςε{ι- 

Ποπα] «396 6ΟΠ165 Ῥείογε α Ῥοαμτά οἱ εχρετί ]μ5ίσας, αια]πεά ὮΥ {πε 

γιρεςί Ἱεραὶ εχρετῖεηςε απά {Πο Πϊσῃεςί οἩατασίετ. Ιω Αίπεῃπδ 5αςὮ ἃ 

σα5ε που]ά Ώανε Ώθεη Ἱαάσεά ὮΥ Ἱποτεβδίπς αΏ Ἱποοπηρεϊεπί 141γ οἱ να 
Ἠαπάτεά ὮΥ α {ποιςδαπά οἵ (νο {ποιδαπᾶ Ππθη ΟΓ ΠΟ 6Ι6αἴ6Γ ψήςδάοπι ΟΓ 

εχρεΠεποθ. Το αρρτθοῖαίε οοπαἱίοημς ἵηπ ΑίΠεης πο Ώανε οπ]γ {ο Ίπας- 

ἴπε 4] {Πε Ιεσα] Ῥμδίπεςς οἱ Ῥοσίοηα οἱ (Πΐσασο 5εε]εά ὮΥ Ίατγ οουτίς 
πιαἆς τρ ὮΥ οἱ ἄοπι πανα-Ροτη οἰβίζεῃς, οβετίης {Ππεπιφεῖνες {οτ δετνίοθ 

αί α ἀοΐ]ατ απά α Πα] α ἆαγ, αΏά Ρρτεδὶάεᾷ ονεί Ὦγ ππεῃ ΠΟΙΩ {πε νατίοις 

οχοομίῖνε Ῥοατάς οἱ {ο οἱ{γ. 
38. Τηο ]αοκ οἱ Ιαα]οῖαὶ οοπίτοὶ απά ἴπε 10ΟΥ; ἵγρο οἱ 141Υ 5είν]σε 

πας Τίς Ἱπεν]ίαΡ]ε εΒεοί οἳ {Πε 5ίγ]ε οἱ Ρἰεαάῖπσ {ο]ουεά ὮΥ {Πε λογο- 

γράφοι. Τί Ίνᾶς υδε]οςς {ο αἰεπιρί αΠΥ αΓραπιεπί ἴΠαί ἵἹηνο]νεά Ίοηπρ 

απά οἶοςδε τεαδοηίπσ, ΟΥ παϊπιίε απά σατεβα] αἰίεπίίοη {ο Ιεσαί ρτον]δίδης. 

ΤΠΕ ατσυπιεπί {ιαί 5ε{νεά Ὀεδί ντἩ 5αοἳ α οοιτί ἵνας {πε οπ6 {λαί πιοςί 



ΑΤΗΕΝΙΑΝ ΤΒάΑΙ, ΕΕΟΟΒΟΟΕΣΡΕ 343 

Παίίοτος {λεῖτ δε]{-αδίεεπι, ποδί 5Ώτεινάἰγ αρρεα]εά ἴο {ῑαῖτ ρτε]αᾶϊοθς, 

8ης πιοςδί νίσοτοιςἰγ 5εττεά {ΠπεΙγ δγπηραίμ]ες απά Ρραδδίοης. ΤΠε Ρίο- 
{ε5ςίοη οἱ ἶαυν 1να5, ἴΠ {πε πιο οἱ 1Υδία5, σταάΙα]ΙΥ ἀενε]ορίηπς οί οἱ 

ἴπαί οἱ ἴ]πα τ]είοτίοίαη: «νεη 1Ώ ἴπα πεχί σοεπεταίοη τῃείοτῖσαΙ 51] 

{οτπιεά α Ια:ΡεΙἵ ρατί οἱ {με εαιΙρηπιεηί οἱ {πε Ἱερα] 5ρεεοὮ υτ]ίετ ἴμαη 

Κπον]εάσαε οἱ ἴπε Ιαν. Θοπιε ππεΏ ἴπεγε Ἠπείε ἩΠο Ίνετε Ιθατπεά 1η 

ἴπο αν, Ῥαΐ {πε τηαςς οἱ ἴπθ λογογράφοι Ἠετε ταίμεί τπείοΠοἶαΏς ἴλαμ 

Ιαν/γεῖς. 

34, οι α δΥδίειη οἱ σουτί5 {αΓηΙ5ηεά α το, Πε]ά {οί {πο 65γΥοο- 

Ραπίς.”. λπεηπ οπε οἱ ἴπεςδο Ρί{οίεβδδίοπαὶ Παγαησιείς, ἴγαϊπεά ἵΠ λε 

Ρἱαιθ]ρίε τῃπείογίσαἰ ατί, ρορι]αί νἴῃ {Πε 1ηῃς565, απά 5ΚΙ]εά ἴπ ππονίης 

ἴπείσ απιοίοης, ἐωτεαίεπεά α αὐΠεί, Ιανγ-αΡ]άίπς, ΥεαΙΏΥ οἰείσεη πα α 

Ιαννδυ{, ενα οἰίζαη τηὶσΏί νε] ἐΠ]π]ς (πΊςο Ὀείοτε ἀεοίάίπςσ {ο ἰτιαςδί {ο 

{μα ρτοίεοίοπ οἱ {Πε οοισί5; {ο Ῥὰάγ οῦ ἴλε ριοδεομίοί ἵνα5 {νε θἱπιρί]ες 
απᾶ 5α{εΙἵ ΑΥ. 

35. Ίο πιηδί ΓΕΠΙΕΠΙΡΕΙ αἱ5ο {Παί {με Αἰπεπίαη ΊάΣΥ οοιγίς ηαςά {πε 

ψ]ἀεςί ροβδἱδ]ε ]αγὶςάΙοίοπ. ΤΗτουβΏ α γραφὴ παρανόμων ἴπε ναμάϊίγ 

οί ενειγ τοδοἱαίοι οἳ Φεηαίε απά Ἐνο]εδία πη]σΠί Ῥοε ςαρπιτίεά {ο α 
1άτγ.. Ἐνετγ οβιοία] Ώαά ἰο ραθς Πί5 αρρτοναὶ (δοκιμασία) ἵη α ΊΥγ 

οουτί Ῥείοτο εηίετίησ ἆροη οὔπσοθ, αηπά Ὠϊς τεοοτά αδ απ οΠιοῖαἰ Ί/ας 

τενἰθυιγεά ὮΥγ αποίπετ Ί41Υ αἱ {νε οἶοδε οἱ ἴ]ε γθαί (εὔθυναι). ΤΠε ]ά1γ 

οΥσίειη ας τ1σΗ{ΙΥ ]οοκεά αροΏ α5 {Πο νετ Πεατὶ οἱ {πε ἀειιοσταί]ςο 

οοηβδΒἑμ{ῖοη. Ἠετε ἴῃθ 5ονεΓαοῖση Ρροορίε οχογοίδεά {πείς τεα] ΡούεΙ, 

απά Ίετε {ΠεΥ ἀἱδρίαγεά {πεῖτ τεαΙ| πεαηεςς. 
36. Τῃε Αἰοπίαη Ἱερα] δγςίεπι 5«Ώονς επά]εςς Ἱησεπι]ίγ ἵῃ α] {πε 

ρείίγ ἀεία]]ς, --- τα οοιηρ]σαίεά αἡοίπιεπί οἳ Ἰάτοις {ο ἴπεῖς δεοίῖῖοηΏ5 

Άπά οουτέ ΥΟΟΙΩ5, {Πε οΓεσ]Υ απά 5εσγεί Ῥα]]οίς, ἴΏε αῑδιπραΊοη Οἱ οΆδες 

ΑΊηΟΏς πιαρ]σίταίος, --- Ρας Τίς Πιπάαπιεπία] Ρριποῖρ]ε, ἴπαί νο]απίατγ, 

υπάργραίἁ, απά απςΚκ]]εά οουτί οοπἰά δα[εἰγ Ῥο Ιπίταςίεά υγ {πε 

στοαίεςσί ρυρ]ο απά ρτϊναίε ΙΠίθτεςί5, να5 α Πη]δίακε. Τί 15 ποῖ 5Ίαηςε 

ελαί {ΓοΙη 51ο] απ Αἰπεηίαη δΥς5ί6Ιη {πο Εοπιαπ απάἆ ἴΏα πιοάετη υοτ]ἀ. 

ΝΏϊ]ε ΙηΠπεῆησ πιασηϊΠοεηί 5ρεοίπεης οἱ Ιεραὶ τῃΏείοτ]ςο, τεοεῖνεά πο 

«ρεεο]πες ΥΠΙΟη ατα οἱ ρετιπαποηῖ ναΐιε ας Ἱεραὶ αισιιηεηίς, απἆ πο 

οοπιπ]απάίπσ Ίεραί ριοσεάεηίς. 
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Π. ΕΠΕΤΟΒΙΟΑΙ, ΤΕΡΞΙΗΡ 

4. Της ΤΗεΕΕΕ Ένρες ΟΕ ΡΕΟΦΕΒ (ΟΜΡΟΦΙΤΙΟΝ 

37. Ἱ. ὁ ἀἂδρὸς χαρακτήρ, Φε ϱ7αάέ αἴφιε 2οὐ15έ1, ΤΗΕ 

(8ΒΑΝΡ ΟΤΥΙΕ. Τηασγάϊιἁες. 
ΠΠ. ὁ ἰσχνὸς χαρακτήρ, ϱε145 1116, ΤΗΕ; ΡΙΙΑΙΝ ΘΤΥΙΕ. 1Τγδί85. 
ΠΠ. ὃ µέσος χαρακτήρ, ϱε15 2εζμη, ΤΗΕ ΙΝΤΕΕΜΕΡΙΑΤΕ ΘΤΥΙΕ 

(Μιχεῦ ΟΤΥΙΕ). ΤΗΤΑΣΥΠΙΑΕΠΙς, Ι5οσΓαίες, Ρ]αΐο. 

Τῃε (τεε] τῃπείοποίαης, Ὀεσίιππίπσ ΡτοβαΡΙγ γη ΑΠδίΠεηες, ἃ οοΠ- 

ἴΕΠΙΡΟΙΑΙΥ οἱ ΙΤ,}δία»ὶ ἀῑδμποιϊσμεά ἴἼτοε οτεαί ΊΥρ65, χαρακτῆρες, 

οἱ ρίοξε οοπιροςΙοη.” 
39. ΤΠεΥ {ουπά ἵπ ΤΠισγάϊάες μα Ῥρεπεοίοη οἱ {με σΓαΏΏ 5ίγΙα. 

Γἱοηγείας {πας 5απις αρ Πἱς οἸαταοίειςίίος: ὃ έέΤω πε, ἴΏετε αΓε {ΟἱΙΓ 

ἑΙηφίταπηεηϊς; 8ο {ο 54Υ, οἱ ἴπε 5ίγίε οἱ Τμασγάϊάες --- ἴπε ατήΠοιαὶ 

οματασίετ οἱ ἴλπε νοσαβι]ατγ, ἴἶιο νατιείγ οἳ ἴπε οοηδίταοίίοηςδ, ἴνε 

τοιθΏπεςς οἱ {πε ἨαΓΙΠΟΠΥ, ἴἩα δρεεά οἱ {λε παιταῖναε. 15 6 οοἰοατς᾽ 

ἄτα 8ο]]ς1ἴγ, Ράησεπογ, οοπἀθεηδαίίοη, αιδίετίγ, στανΙζγ, ἵετήρ]ε νε]ε- 

ΠΊΘΠςΘ6, απἀ, αβονε αἱ], Πῖ5 Ρροἵπεί οἱ «Ἠτιίπο {πα ειποοης.) 

39. Ἰ,δίας ἵνας πο τερτεδεπία{ῖνο οἱ {πε Ρ]αῖη 5ίγΙ6. Τίς Ραςί5 γνας 

ία αἀαρίαίίοη οἱ {πε ἱαπριασε οἱ ἁαῑ]γ Πε {ο Πίοτατν εΠεοῖ. ΈΤΠε 

πιαδίετ οἱ {Πῖς ςἰγἰε ἀερεπάς αροη οΟΙΩΗΠΙΟΏ Ἰοτάς, ανοϊάϊπσ αἴοῃαῖο 

απά Ροείϊς ἀἰοίοη; Τε τε[αίης {Τοπ {Πε {οτπιαίοη οἱ πε οοπιρουπάς 

1 Ψο]κππαπη (2είονήό αἲεγ (71εοΆεί ε1α ΔδΗ1ε7, 532 Π.) ἴταςες ἴπε ἀεγε]- 

ορπιεΏί οἱ {Πε ἰῃθοτίεδ απά οἰαδείῃοαίίοη οἳ « ϱίγ]ες’) ἵη {πε (τεεκ απά 

Ἐοπιαη δεΏοο]ςδ. Τε 5πουνς ἴἶιαί εῑιο ἀῑνϊδίοπ Ιπῖο Τητες 5ἴγ]ες ἵνας ἴπε οπἱρ]πα] 

οπε, απά {Παί οἴπει ἀῑνίδίοηπς ννοτε πιοςἱβεαίίοπς οἱ 1. 

2 ]οηγδίας αξος χαρακτῆρες α5 Ες Ργεοῖςε ἰ{εε]μηϊσα] {ετπας Ραΐ Ἱη ἀῑδοιδδιηρ 

εασῖι χαρακτήρ, «776, Ἱο οὔἴεη αδας {ον Τί {πε πιο φεπεταἰ {ετη λέξις, ζα- 

σμαρε. ]εῬρ” ποίε, 41ς Ογαΐογς, 1. 91, ΨΠΏΙοὮ 88Υ5 ἴπαί ἴπε ἴΏτεε λέξεις 

ἀϊδπσιίσηοά η Πϊοηγδῖας5 εὔδαΥ οἩη Ὀδπιοδίπεηςς, οο. 1--2, τείει {ο ἴῃμε 

οποίος οἱ νοτᾶς 15 ποί ]ηδεπεά, Ίπ ἴποςδε οπαρίεις λέξεις ἶ5 π5εά {ο ἴπε πποτα 

Ριθοῖδο χαρακτῆρες; ἴλαί 1ὲ 15 ποῖ Ἠπαϊιεά {ο ἴπε  οΏοῖοε οἵ Υγοτᾷς”) ἂρρεαίβ 

ἵη {πε φαὈεεαπεηί οΏαρίαις; ο.5. οἳ ἴπο λέξις οἱ Ι5οοταίες 1 ἶ5δ δαἱά (122ε7205- 

ἐλεμές, ο. 4) ἴλαί ἴε Ῥοττονῦς (οτρῖας’5 απ{]ηέξδεςδ απά ραῖτς οἱ εαπα] «οἷ8, ϱ]νες 

εχοθβδῖνο αἰἴεηίίοη {ο τΏγίμπι απἆ ἴ]ο ανοϊάαποο οἱ ΠὨϊαίαςδ, απἆ βἰτῖνες αἲ 

πηβτοκετ Ῥετίοάϊο Πον. ΑΙ οἱ ποςα {(Πῖησς ατε Ῥεγοπά ἴπα ππετε εποῖοαε οί 

ποτά». Έοτ {πε τε]αίῖοη οἱ {πε {ητεε ἁρμογίαι οἱ Τεββ’5 ποῖε {ο Πε χαρακτΊρες, 

5εο ΨοἰκππαΏΏ, δ45--7. 

δ Τϊοηγβίας, «οεεομώζ 7.67 {ο 417ασ145, 793, ΕοῦὈετί55 ἱταπδ]α[ίοῃ. 
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αηΏά ΠΤΟΠΙ {ο δε οἱ ΙπείαρΏοί απά δ]π]]ε; Ὦο Ρρεγίεοίς α οἱπρίο απά γοί 

«ίγοηπς αηπά τοιηάθά δ5επίεποε δίγαοίιτε, απᾶ Ἠϊςδ Ιάαησήασο ΒΠονς ΟΠ 
5ιηοοίΠ]γ απ ταρία!γ, πΙ(λοιί αρρεαταποε οἱ εΠοτί {οἵ ταγ(Ώπηϊσαἱ ε[Πεοῖ. 

40, Ἱδοοταίες ας ἴμο τερτεδεπἰαίινε οἱ ἴΠε (ΠΙτά 5ἴγ]ία, {να Ιπῖετ- 

πηθάἰαία ἴΥρο. Ἠῖς σίψίε 5πονψεά α ἀπίοη οἱ {Πε Ὀεςδί αιαΠβες οἱ {πε 

οἴμει πο. ο Ίας ἴμε ραΠίγ απά ρτεοϊσίοη οἱ ἀἰσίοτ οἱ ἴπε ρἰαῖη 
οίγίᾳε, απά {οι ἴπα πιοδί ρατί ηε ανοίάς πιείαρῃοτίσαΙ| ΙάΏσήασε. Ῥυί 

υη(Ὦ ἴπα 5ΙπρΗοΙέγ απά Ροί5ιαδίνεπεςς οἱ {Πε ΡρίαίηΏ 5ίγ]α Ἡε οοπηβῖηος 

με ἀϊσπι{γ απἆ σταπάειΓ απά εἰοαπεποε οἱ ἴμε ΡΓαπά 5ἱγ]ο. 
41. 5ο Ίοηςρ ας ΤΠιογά]άες, 1,Υ5ί45, απᾶά [5οοίαίας Υείς {16 στθαϊεςί 

οἳ Ρτο5δε ΙΥΠίεΓς ἴπεςδε ἴητεε ϱ δίγ]ες ' δεγνεά {πε ριγρος5ο οἱ οἰαδοίβσα- 

Ώοη: Ῥαΐ Πε {πε οἱ ῆσς Ὕετε οοπ/τοηίεά υΠ{Ἡ {πε ρίοβ]επη οἱ ἀεβπίης 

απἀά οἰαθθγίησ ἴἶα οταίοιγ οἱ Ὠειπιποδίπεπες, ἴΠεΥ δαν’ {πε ἹπαάεαΙαογ 

οἱ {ια οἷά {οιπια]αε. Ὠεπιοξίπεπες οου]ά Ῥε οἶἰαξδξδεά πεϊίὮει υΙὮ ΤηΏι- 

ογάἰᾳἆες πος 1γδίας Ώοί Ι5οοἵαίε5. Ἡ Ἠε Ψετε ρίασεά ΥΠ ἹςοσΓαίες ας 

α τερτεδεηία να οἱ ἴπο Ιπίετηεά]αίε 5ίγ]ε, ἴπα ἴεγπ Ινου]ά Ῥεσοοπιε 5ο 
Ἰηο]ιδίνε αξ {ο Ὀτεαἷς ἀοντπ ὮΥ 1 ναφιςηαεςς, απά Ώε οου]ά οεΓίαϊη]γ 

Ῥο Ρίασθά ν{ πεῖτ]ῃοί οἱ {πο εχίΓειηεςδ. ἜΤηε οὐ]έ]ᾳς 5οἶνεά ἴπ5 ΡΓΟΡΙΕΙΗ 
οἱ οἰαδθίβοαίίοη Ιπ πο ΨΜαΥ5: 501168, Πκα ὨὈεπιείτπίας, αἀάεά α {ουγί] 

σίγΙςε, χαρακτὴρ δεινός, {ᾖε ᾖῥοτυεγ/τε] οἐγζο. ΤΗῆϊςδ πεν ««δίγ]εὈ πας ἃ 
γεοορη]Ποη οἱ ἴπε {αοί ἰλαῖ ἴε τεαὶ οἰαΓαοίειςεῖο οἱ Ὠειποδίμεηες)8 

ο{αίοΙΥ Ίνα5 ηοί 4ΠΥ ππϊησΠης ο{ σταπᾶ απᾶ 5ἵπρ]ε Ιαησυαςε, Ὀιΐ α στεαῖ 

Φοτοεγ πἉ]οὮ πιονεά πε. Οἵμει οπεςσς, 1κα Ὀϊοηγδίαδ, Πιὰάε πο 

αἰτεπιρί ἴο τεπηοάε] {πε οἱά 5Υ5ίεπι οἱ οἰαδθιβοαίϊοη, οἵ ἴο Ππά α Ρρ]αςσε 

{ου Ὠεπιοδίμεπες νητμῖη Π. ΤΠΕΥ Ρτείεττεά ταίηει {ο ἰτεαί ἴλε δίγ]ε 

οἱ Ὠεπιοδίμεπες ας 5οπιείπίησ ουΐδίάε απά αρονε ἴποα {ητεε οἰάεί ἴγρες: 

8, 5ίγ]ε υπο σαίπετεά αρ Ιπίο 1δειί {πε νιτίαες οἱ αἰἰ, απἀ 5ο ἵνα5 

δΙΡεΙΙΟΙ {ο α]], α δεινότης, βοτυεζ, οἳ ΙΥ]Ιο] ἴ]ε {τες χαρακτῆρες Ώεσβίπε 

{Πε ἰηςίταπιθηίς.ὃ 

δ. ἘῬυννινο ΌτγΥιξ ΑΝΌ ΡΕΒΡΒΙΟΡΙΟ ΦτΥΙΕ 

44. Ἱ. ἡ εἰρομένη λέξις. 
ΤΠ]. ἡ κατεστραμμένη λέξις -- ᾗ ἐν περιόδοις. 
ΤΗΓαδγιηασηας, α οοΠίΕΠΙΡΟΙΑΙΥ οἱ Τγδίας," ἵνα5 ἴπο Ετδί ἴο ἴεαςῃ 

1 Τ]οηγςθῖα5, {/2ε7μοδίῤείες, ο. 4-. 3 Περὶ ἑρμηνείας, ὃδ 36, 249 Π. 

ὃ ϊοηγσῖας5 ν]οἷε ε5884Υ οἳ Γεπιοδίπεηες ἵ5 {ουπάθεά οἩ {5 Ἰάεα. Έος 

ἴπο ν]οίε ἀἰδοιδδίοη α5 ου(]πεά ἆφονε, 5εε Νοἱκπιαπη, 537 Π. 

4 ρεε ]ηίτος. Ρ. 16 {. 
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{πα ἀἰδίποίοι Ῥείνεεη ἴπε Ιοοδε; ταηπίης {οΓΠΙ οἱ 5ΡρεεοἩ, απά ἴα 
οοπηραοί, ρεηίοᾶϊς {οτπῃ, απά Πθ Πτςί ἀενε]ορεά ἴἶιε ρεγίοάϊο {οζηι ἃ5 ἃ 

ἀῑςαποί αγεςιϊο ἴΥρο.:  Νοπε οἱ {Π6 ἀεβηίάοης οἱ ΤΗ{αδγπιαςδας Ώανε 

οοἵπε ἀονΏ {ο τς, Ὀαί Απςίοί]ε ἵπ {πε πεχί σεπεταοη σἶνες η Ὠΐς 
είογ{ς (3. 9) α ἀἰδοιδδίου οἱ ἴἶε ρεποάϊο 5ίγ]ε, πΠπῖοα ΡΤοΡΔΡΙΥ 

τερτεβαηίς {πε ἀενε]οροεά ἴΊεοιγ οἳ ΤΗταδγπιαςῃΏις, απά ΠΙΟΣ ας 

τοπιαίπθά {ο Πιπάαπιεηία] εχροδἰίοη οί Ρροτοάίς ἔθοιγ {οι Ὀοῖ] 

αποἰεηῖ απά πηοάσίη ἄππες.: Απσίοῖ]α σα]ΐ5 {με παπηίηςσ 5ίγ]ε ἡ εἰρομένη 
λέξις, ἐνε «ο{γ1έ19 οἐγᾖε. ΓΠε δεραταίο ἰποιρηῖς αἴο 5ίταης αἶοης οπε 

α{ἴεΙ αποϊλετ Ἱ]κα Ῥεαάς; ἴῑιε Βτοί σίνες πο 5ασσεςίϊοη {]αί {πε 5εοοπά 

Ἱδ οοπιΏσ, ΠΟΓ Ώνα 5δοοπά {]μαί α {πίτα ἶ5 {ο {ο]]ου;: {λε 5εγίε5 ΠΠαΥ 

δίοῥ αἴ αΏΥ Ροϊηῖ, ΟΙ 1ξ ΠΊΑΥ 5ο ος ΙπάεΠηΙ{ε]γ. 

49. (οοἆ εχαπιρἰες οἱ λε ταπηίης ἰγίθ, λέξις εἰρομένη, αἴε ἴλο 
{οΠου]ηρ: 

12. 9 ὁ ὃ ἔφασκεν 
εἰ πολλὰ εἴη. 

εἶπον οὖν ὅτι τάλαντον ἀργυρίου ἔτοιμος εἴην δοῦναι 
ὁ ὃ ὡμολόγησε ταῦτα ποιήσειν. 

27ε κατα γε5, 

{7 14 τυῶ» α ζαρε 14273. 

/ φαήᾷ {ᾖεγε]ογε {λαέ 7 τυας εαῶγ {ο ϱἶυε α {ασημί οἵ ο1σεγ. 

4ᾶ ᾖε αθγεε( ἴο ο 11. 

12. 14 ὃ ὃ ὑπέσχετο ταῦτα ποιῄσειν. 
ἐδόκει ὃ αὐτῷ βέλτιον εἶναι πρὸς Θέογνιν µνησθῆναι 

ἡγεῖτο γὰρ ἅπαν ποιήσειν αὐτόν 
εἴ τις ἀργύριον διδοίη. 

1 Ἠ]εϊέεις Ὀδίοτο ΤητασγπιαοΏιας Ἠαά αφεά Ρετίοᾶϊο δἰτασίαταο 6εΙΥ, Ὀιί 

ΤΗταβδγπηαςτ ας νγα5 {πε Πτδί {ο πα]κέ Ἱτ α πιαϊίεγ οἱ οοηδοῖοις 5ίπάγ. Ἠετε, α5 

1 αἰπιοσί αἲὶ τηαίίετ οἳ τΠπείοτῖς, Νε τωαςδί αἀἰδιπριαϊδη Ῥείψεεη {Πε Τοτπι5 

υγ]ο {πα Ρτασίῖσαἰ .5ρεακεις ἸηδήποίϊνεΙν «Παρεά {ος (Πεπιδείνες, απἀ ἴπε 

ηαπιες απᾶ (λεοτίες νΏ]οἩ ἴμο τΠοίοτἰοίαη5 αΠετνατᾶά αρρμεά ἴο ἴΏεπι. Τῃε 

{65 ΠπΙοΠΥ α5 ἴο ΤΗΠταδγΙπαςΠΗς 5 ἴμαί οἳ θαϊά8ς, 5.Ὁ. Ορασύμαχος, απἀ οί 

Τμεορμταςέα5, οἴίεά ὮΥ ὨὈϊοηγαίας, Ζᾖγοΐα», ο. 6. 

2 Της τ]οϊοτὶσα] ἴγθαίϊδα Περὶ 'Ἑρμηνείας, νΏΙοἩ Όθαις {Πε ηαπε ο{ Ώσθιπις- 

ας, Ῥαί ἶ5 οἳ πηΚηοὔη απ{λποτ5ΠΏῖρ, Ῥτεδεηίϊ5 ἔΠε ΑπβοίεΠαη ἴΠεοΙΥ ἃ5 56111 

{υτίηει ἀενε]ορεά ΒΥ {Πε Ιαΐετ τηείοτϊοίαη5. Ἐοῦετίδ εἀϊῆοη (22ε7ηε{γέτις 01 

οοἔγζε, Οαπιυτιάςε, 1902), γι 15 αἁπιταῦ]ε {ταπβ]αίίοπ, οοπηπιεηία!γ, απά 

σ]οβδατγ οἱ ἰεομπῖσαὶ ΤΕΙ, πια]Κες ἐλῖς {τεαίῖϊσε αναϊ]αβ]ε α5 ἴπε Όεςί είατίῖπς 

Ροϊπί {ος {πε δίαάγ οἱ ἴπε {ΠεοτΥ οἱ ἄτεε] Ῥτοςε 5ίγ]6, 
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πα ε {Υομιζτέεα {ο αο {ᾖᾳν. 

7 4 φεε]εα {ο 17 {ο ὄε δείίεγ ἴο σφεαβ {ο 7; εοσιέο, 
70 ε {οιρῇί ᾖε τυολ ο αγ{2ήης, 

7 οὖε οί σἴωε {1 101}. 

Ιπ {Ώεθε ῥᾶ8δδᾶσθς 6 Ώανε ἃ οοιπρ]είε {ποισηί αἲ {με επά οἱ 68ο] 

οἰαιδα, απά ποίΠμῖπο 5ασσοεςσίς {Ώαί αποίΠεΓ οἶαιςδε ἵ5 {ο {ο0ΗΟΥΝ, πο επ 
νε τ6αοῖ {Πε επά οἱ {με ῥ85δᾶρε ἶ6 ἴπετε απγίΠῖηπς {ο ϱίνε {πε {εεΙΙπο 

ἴΠαί Πε 5δεραταίαε {ποιφηίς Ἠανε ΏΟΥ τοιπάεᾶᾷ οιῖ οπε ΙάΓσΕΙ, 6ΟΙΠΡΙΘ- 

Ἠεηβῖνε Ἰάθα. Τί 5 το Ῥο ποίεά ἴλαί (πο ταπη]ης 5ίγ]α ἶ5 ποῖ πιαάο αρ 

ΦΙΠΙΡΙΥ οἱ α 5ήοσεξδδΙοη οἱ ἕέαπα  οἶαιδες5; ἴπε 5εοεοπᾶᾷ Ρᾶδδασε Άθονε 

«ΏΏοίνς Πο 5αροταάϊπαίε οἶαιςες, Ικε {ηοδε οἱ οᾶι5δθ ΟΓ οοπά(οη, ΠΙαΥ 

αἱ Ιπίο ἴπο ταπηίησ 5ίγ]ε ὮΥ Ῥεῖϊησ Ῥρ]ασεά αει ἴπε ρτιποῖρα] οἶαιςε οἱ 

ἴπε 5εηίεηοθ. 

44. Τη {με Ρετίοάἰς 5ίγίΕ, λέξις κατεστραμμένη, ἴλε 5εραταίε (ποιισΏί5 
6 50 ἄτανη {οφείπει απά οοπηρασίαά ἴπαί ἴΠεγ {οΓπι ρατίς οἱ ]ά:6ΕΓ 

εχργεβδίοη5, 630Ώ ϱτοιρ σαϊμετίησ {πε 5εραταίε ρατίς Ἱπίο α τουπάες, 

ἀεβηίίε πἨοὶο. ΑΦ τς Ἠθαί {με Πτςί ἰποιθηί, Νε αποἱραίε αποίΏετ ἴο 

οοττεδροπάἀ ἴο Ἱτ, οἵ {ο οοἹπηρ]είο ἵ5 πιεαπῖπςς Ίε οαπποί ἀϊδπιί5ς {πε 
Πτοί υπ] ιο 5εοοηπά απά αἱ! {Παί {οἱ1οἵ Πάνα Ώθει {ακεν 4ρ να 15. 

αΏά ΝΠΕΏ Νε ΏεαΣ {με Ια5ΐ, νε Πάνε {Πε {θε]ίης {παί ἴπε πΠο]ε (ποιςσΏί 

ἶ6 Ππον τοιπάεᾶ ουί απά οοπηρ]είθ. Φος απ εχργεςδῖοη {πε τηείογ]οίαης 

σα] α Δε 126), απά Ἱϊς οοπςΗ{αεηῖ ρατίς---οΠεη, Ὀαΐ ποῖ αἱ αγ5, Ιάεηπίῖσαι 

ΨΙΤΏ {116 οἶαιδες οἱ α 5εηίεησε --- ἴΠεΥ σα] εοίᾳ. 
45. ΤΥρίςα] ρετίοάς ατε {πε {οΠοπίης: 

12. 7 ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο 
λαμβὰνειν δὲ χρήματα περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο. 
ο ἀπ] 217 {2εγ εραγαε ὤν 21/94, 

ὀ]ΐ {ο εί 71016Υ {ᾖεγ Λεία αξ οἵ ϱγεαί 1βογίαπες. 

ΤΊΏε µέν ἵΏ ἴπε Πταί οοἶοη (νή{Ὦ {λε επιρΒα{ίο ἀποκτιννύναι) Ιεαάς Ἡ5 ἴο 
εχρεοί α οοἶοη {ο ῬαϊαποῬ Ιὲ: 1 νε {οτεςεε ἴΏε απ{Πεςίς, απά οπἱγ Ἠπεη 

ὧδ Ἠανα Πεατά ἴε οοιΓεδροπαϊπο ΙΠΕΠΙΡΕΓ ἆο 1Υε {εεὶ ἴπαϊ {πε πουρΏί 
6 τουιπάεά οὐ. Τ]ο Πτδί οοἶοη ἶ5 Ἱε οηπς ατο οἱ α οἶτοίθ, ΠΠΙςὮ 

ἵπρ]ες οἵπς Οἵ Ίππογα οίΏαγ αἴοδ; ος, ἴο ἄδθ {Πε ςἰπιή]αο {παί απάετ]ες 

ἴηε (θες ΏαΙΩΘ5, {πα Πτδί ΠΠΕΠΙΡΕΓ ἶς Πα {πς 5εσίῖοπ οἱ {ῑῑε {αος οοΓ5ε 

οί {ο {πε {ωτηϊης Ρροςδί: ἴλμίς δεοίίοη ἵπιρηες απἀά ἀεπιαπάξ ἴπε οοἵτε- 

1 Τε {πε ρετῖ]οά]ς εΠεοί οἱ µέν . . . δέ 15 ἴλαῖ ο οὔτε . . οὔτε, απ ἴπε 

οἴμει εοιτε]αίῖνε ρατί]ο]ε». ΌὉΡ. 12. 4 μήτε εἰς κτλ. 
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οροπάἶπρ 5θοίίοη (κῶλον), ΤΟΠ ἴπε ροβδί ῬαοΚκ {ο {ο 5ἰαγίπρ Ρροῖηί, {ο 
εοπιρ]εία λε {111 οἰτουῖέ (περί-οδος) .ἰ 

ΑπΙΠεςϊς οἱ οοἷα 15 ἴπε {ουηάαίίοπ οἱ α Ια:σ6 ρίοροτίοπ οἱ {πε ποτε 

σίιά]οά ρετῖιοάς ἴΏ ῶγδίας. Τ]ῆε εαγ]αοςί υνίεις, οδρεοίαΙ1γ ΑπάρΙοΠ. 

λαά τενε]εά ἵπ απίΏεςδος: {πε οἴπει 5ομοο], ἴμο (αοισίαΏ, απ]]]κα {Ώειῃ 

ἵΏ ΤΠΔΏΥ τεβρεοί5, παά οαττῖεᾷ απ (Ώείῖο 5ἰγασίατε ενεΏ {ατίπετ. 1ωδίας. 

ενεη Ίη Ες ρ]αίπεςί 5ίγ]ς, {ο]οπεά {να οἀδίοπι οἱ Πΐ5 ππα, απά πηαάε 

{εσιεπί αςε οἱ απΠείϊο ρετίοάς. ΗΙ5 πιοῖε εἰεναίεᾷ ῥρᾶδδᾶασες αἴθ 

Ε111 οἱ (παπι. 
46. Ῥιαϊ α 5εοοπἀ ἴγρε οἱ ρετοά τεδί5 προπ Ίππετε ΡαΓαΙ]ε]ίδπι οἱ 

οοἷα. Ίλ/Πεπ 5µοσεβδδῖνα οοἷα αἴθ ραΓα]]εἱ Ὀοίι Ίη {οπι απά {ποισηΏί, νε 

{εε], α5 ἴἶα 5οεγίος Ρτοσθεάς, {λαί εαςὮ ἵ5 ρατί οἱ α ΙαΓ6εΓ υΠπΙ(γ, αηπά 5ο 

τεσαίνε, αἱ Ιεαδί {η 5οπηε ἀερτοε, ἴΠε εΠεοί οἱ α Ρρετῖοά. Φα6π α Ρρετοά 

6 Ίερς Ῥετίεοί, {ο οεη Νε ἄο ποί αἲ ἴἩε οπᾶ οἱ εαςσῖ οοἶοι {εεὶ {παί 

ἴπε {λοισ]Ώί ἶ5 Ιποοπηρ]είε απά 5ο ἀεπιαπά αποίμετγ οοἶοη {ο τουπά 1 

ου; Ῥαΐϊ ἴἶε στοιρ ἃ5 α ΨΠο]ε ἄοες σίνε {πε Ἱπιργερδίοη οἱ Ρετ]οά]ο 
υηϊίγ. Φαςῇ ἃ ρετίοά πε Ώανε ἵη 12. 21 1 

οὗτοι γὰρ 
πολλοὺς μὲν τῶν πολιτῶν εἷς τοὺς πολεµίους ἐξήλασαν 
πολλοὺς ὃ ἀδίκως ἀποκτείναντες ἀτάφους ἐποίησαν 

πολλοὺς ὃ ἐπιτίμους ὄντας ἀτίμους κατέστησαν 
πολλῶν δὲ θυγατέρας μελλούσας ἐκδίδοσθαι ἐκώλυσαν. 

707 {ᾖεγ ανουε 2121 οἵ {ᾖε οάσεις 110 οδήΐε μάς, 

ο 112 {6γ 11171510 Αά]εα ααί γοὐύεο οὗ ηεγαί ες, 

απ 20/1 τυζο Λας ὄέεμ οἴζέσελο {ᾖεγ οεβγίυεο οὗ οέεελο ή, 

αγά {ᾖε αἰσρήίεγς οὗ 71437 {ᾖεγ 2γεσείεᾶ αν ἔᾖεγ τυεγε ο ἴἼε {οῦμέ 

οἵ 212777αΡε. 

Ιη {πε Ἐηοσ]ςῃα νε Ἴο5ο πηΙςὮ οἱ {πα ρετοάϊο εβεοί 1π ]οδίπς {πε ςἱππ]- 
Ιατῖίγ οἱ 5ουαπά αἲ {Πε Ῥεσίηηίπς απᾶ επά οἱ {πε οοἷα, Πε ἵπ {πε 

-. ατεεὶς αἀάεά {ο πε απῖίγ ρτοάιοεά Ὦγ {λε ρατα]]ε]ίδπι οἱ {ἐλοισηὲέ απά 

οοηβίτιοίοη, απᾶ ΡΥ {Πε ΠΙ{ΟσΠῃ Ἱεησίῃ οἱ {Πε οο]α. 
47. Α τλ]τά Ραδὶς οἱ ρετ]οάϊο ςἰτασίατα 15 ἴπε Ἱπιρτθβδδίοη οἱ ΙΠΙΙΥ 

Ρτοάαοεά ὮΥ εχρτεδδίης {πα 5υροτάϊηαίε {ποισαίς Πτδί, ἵη 5αΏογαά]παίε 

οοηβίτιοίίοη, απά Ποϊάϊπο Ῥαοκ {πο πιαίη {πουιςΏί 1 πε Ἰα5ι. ΤΠε 

πηϊης {5 {πας Πε]ά Ιπίεηί: {πε ςαροτάϊπαίε {ποισΏί οαηποί Ὄο ἀἰδιη]δδεά 
ΠΠ. οπα Ώσεατς {νε τηβίΏ ΠιοιρΏί πΠΏ]οα ραῖς ἵτ π 15 Πρηῖ τε]αῖοῃ. 

1 ΟΡ. Ὠεπιείτῖας, ο, 11, 



ΡΗΕΤΟΕΡΚΙΟΔΑΙ, ΤΕΜ» 349 

Ίλ/Πεῦ {πε πιαίη {ποισΏί ἆοες 601Η6, ἰὲ σῖνες αΠ ΙΠΠΡΓΕΡΣΙΟΠ ΟΓ 6ΟΠΙΡΙ6- 

ἴἴοη απἀ α {εε]ησ οἱ ςαβϊςίασίίοιπ; ἴἶλα οἶτοίο ἶ5 οοιρ]είε, πε τάΏηεΙ 

πας τουιπάεά Πὶς «οαἵδε απά ἶ5 θαοΚ αἲ {πε σοα].!. Ρο ἴπῖς ρήποῖρ]ε πε 
ΠΊαΥ οοπνεπ]εη{]γ δα {πα {ΘΓΠΩ Φέ75145 ϱ/βεΊοΟ.” 

48. λε Ἠανε απ δοχαπηρἰε οἱ οέ5145 φ1βεδίο Ἱπ ἴπε {ομ]ονήας 

ρετ]οά (25. 16): 

εἰ δὲ οἴεσθε χρῆναι 
οὓς ἐκεῖνοι παρέλιπον ἀδικοῦντες 
ὑμεῖς ἀπολέσαι 

οὐδεὶς τῶν πολιτῶν ὑπολειφθήσεται. 

214 {7 γι {1η 1 1544 

ζῤαΐ {ᾖο05ε τυᾖο)” {ᾖεγ 7ΟγεῦοΟγΕ ἔο τυ7ο”β 

ὂε ἄεσίγογεα αἱ γοΙ αμα 

710 ε11156 τυῇ1/ ὂε ζε]1. 

Τ]ε Ετδί (τες οοἷα ΡτεραΓ6 να Ίναγ {ο {Πε {ουτίῃ, απά Ώανε να]υε οπ]γ 

α5 ἴΠι6γ οοπίτραΐθ {ο Ιές {οτσ6. 
49. Τ]ϊς {οτπι οἳ δεηπίεπος σἰτισίυτε 15. οἱ 0056, ΟΟΙΩΗΠΙΟΠ ἵηπ αἱ 

ὙνΠίετς. Ἰλπείενετ {πε ρτοίαςὶς σίαπάς Πταί, οἵ 5αροίά]παίε αοῖδ αἴε 

εχρτεδςεά ὮΥ ρατβοῖρ]ες Ρείοτε {πα πιαΐη νείΡ, οἵ ὮΥγ ριεΗπιίπασγ 51Ώοί- 

ἁἰπαία οοηδίγαςοης Οἱ αΠΥ {ΟΓΠ1, Νε Ώανε 629145 ο492έΦ7Ο. 

50. Ῥιΐ οΏεη 5ιαοἩ εχρτεβρδίοης ατα ρετίοᾶϊο ἵπ {ΟΓπΙ ΟΗΙΥ. ΈΤπε 

τοαὶ {ἰαςί οἱ ρετ]οᾶϊο δἰτασίατο 1π {πῖς (ρε ες Ἱη {Πε άεστεε ἴο ΠΙΟ 

ἴπε ΡργεΙπηίπαίγ οοἷα οοπτ]ραίε {ο {πε οΠοοί οἱ {πο Ἠπα]ὶ Ο9Π8Ε, αΏᾶ 5ο 

1 Ηειρετί Ῥρεηπσετ, η 5 6858Υ οἩ ἴῑα Λ1ᾖονοβῶγ οἵ δή, 6ῖνες α αϊδ- 

οηιπη]παππρ ἀἱδοιβδίοη οἱ {πα τε]αίοη οἳ 5ο] αἰτασοίατε {ο Ἱποίάϊίσ. Βαΐ 

Ἰπο]ά1έγ 15 οπ]γ οπε οἱ δενετα] αἴπῃδ ἵη βετίοάϊς φέτασξατε, 

3 ΑπἙοί]ε Πο]άς ἰΠαί {πετε ατα ρετῖοά οοπιροβεά οἳ α αἰπρίο οοἶοτ 

(ΑΛείογίο 3.9. 5). 3ποἨ α Ρετῖοἆ Ἡς οα]]ς ἀφελής. Ἡε ΡτοβαΡ]γ αά ἵη παϊπ 

πο ο.5σε οἵ α 8ἵπρ]ε οοἶοῃ οἳ οοπβἰάεταΡ]ε Ἱεηρίῃ, Ώαδεά οἩ. «ο/25145 514 Ρε)1ο 

οἱ ποτά. Απβίοίιε ἆοες ποῖ τεοορπίζα ἴ]ε (ρε οἱ Ρετῖοά ἴ]λαί ἶ5 Ῥαδεά οἩἨ 
562535 ϱἨ5βεμοῖο οἵ οοἷα, [οι Ἡο ἁῑνιάες αἰ] ρετῖοάς οἱ πποτε ἴΠαη 9Π6 ζΟἶΟη 
Ἰηίο λέξις διῃρηµένη απἆ λέξις ἀντικειμένη, ἴ]αί ἶ5, ρετῖοᾶς Ὀαδεά οἩ Ρατα]]ε]ῖδπι 
8πά ἴποδε Ῥαφεᾷ οπ απϊ(Ἠθεῖς, με ἆο ποῖί πουν νλεί]ετ απγ τηείοτἰοίαη ἹΠ 
πα Έπιε οἱ Τγδῖας ας τεοορηϊσεᾶ Ελε Εαοῖ Οἱ οοΊ15145 ο1ῤεηοίο 35 α Ῥαδίς οί 

Ρετ]οᾶϊο ἰγαοίατε. ΤΠ ἴπε ππαίιτεά τΠείοτίο οἳ Ὠεπιείτίας Ιέ ἶ5 {α]]γ τεσος- 

ηΊζεᾶ (Περὶ ἑρμηνείας, ο. 1Ο). Τη απϊέμειῖςο φἰτασέατε ἴε Ῥαφίς οἱ Ρετοᾶϊς 

εΠεοί ἵδ τεα]]γ α σεστς ο1σβοηοίο, Ὀαῖ 1ε ἵδ οοηνεπίεηί ἔο ἀϊσμπριϊδη Τξ {τοηῃ 

ἴπαί ΥγΏΙοὮ. οοπηες τοπ Ῥ]αοῖπς 5αροτάϊπαίε σοἷα Ὀείοτε Ρτϊηοῖρα] ΟΠ68. 
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υπῖέε κ 1{ 1η οη8 Ι8/6εΥ {ποιβΏί. α 5εηίεποε κε ἴ]α {οΠον]ης [ας 
Ρετίοά]ο {οτπι, Ῥιΐέ 5 ποῖ 1Π {πε ΠΙ]1] 5εηςε α ρεήος : 

12.097 ῥὅσοι δὲ τὸν θάνατον διέφυγον 
πολλαχοῦ κιγδυνεύσαντες 
καὶ εἰς πολλὰς πόλεις πλανήθέντες 
καὶ πανταχόθεν ἐκκηρυττόμενοι 
ἐνδεεῖς ὄντες τῶν ἐπιτηδείων 

οἱ μὲν ἐν πολεμίᾳ τῇ πατρίδι τοὺς παῖδας καταλιποντες 
οἳ ὃ ἐν ξένη γῇ 
πολλῶν ἐναντιουμένων 

ἤλύετε εἰς τὸν Πειραιᾶ. 
“4Λά 5ο 711Υ οὗ γο1 ὤν επεαφεᾶ ἀἰεαίᾖ 

αζε {11100 ααπρεγς 
ο ἆ[1ε7 τυῶ71εγ {7105 {ο 1474 επετεν 

αγά 7 ε]εΙ{0 071 αὖ] 

{4 συαέ οἵ ους 

φό7µ6 ζεαυίσ γοιγ εᾖζγε 11 γοΙγ οτυ 0 Γ14Υ1έά ᾖοσ{1ῇε 

οἱ ΛέΎς 41 α Γογε{ρη ζαμα 

αραζλοί {ᾖε οὔφος1110 οἵ 2411 

οσ2316 ἴο ἴᾖε Ἠήαειις. 

50 {αΓ ἃ5 ἴμο εΠεοί οἱ {πε Ἠπα] οοἶοᾳ 15 οοποεΓηεά, ἴπε ΊοΏς 5εηίεποε 
πσ])ί εαια]]γ ΥΥεΙΙ Ώανο Ῥοευ Ότοκεη Ἡρ Ἱπίο δενετα] 5Ώοτί δεηίεηςθς. 

Μοτθονετ, ἴμε Ππαί οοἶοπ ἶ5 ποί 5ίίοης ΟΓ επιρῃα{ῖο εποιςΏ {ο σα(ΤΥ ἴ]ε 

ΝεὶσΏί οἳ {ιο Ιοπς-»δα5δρεπάεά {πουςφηῖ. 
51. Υεί ενεη {πῖς ριτεἰγ {οτπιαΙ ἴγρε οί ρεγίοά ας ναίαε, ρατίϊοιι- 

Ιατ]γ ἵη παττα"νε. Ἰηδίεαά οἱ δ]πσίπς αἶοπς οης ἀείαί] α[ίοί αποί]ες, 

τί σαίπετς ἴπεπι πίο στοιρς, σἰνίπό οοπιραοίπεδ5 απά τουπάεὰ {οτπῃ. 
Αάπιϊταδβ]ε ρετῖοᾶς οἱ 1Πἱ5 ἵΥρε ατε {ουπά Ίῃ ΧΥ1. 13-16. 

54. ΤΠε Ἱεησίῃ ο α ρεπῖοά νας οἱοδεὶγ Ηπαϊθεά ὮΥ ἴε (ατεε]ς τ]αίο- 

οίαηδ. Απδίοί]ε ἀῑά ποῖ τεοοσηίζε α Ρρετ]οᾷ ἃ5 οἱ πποίε {παΏ νο οοἶα.1 

Ὀεπιείτία5 Ηπιίεά {Πε οοἶα ἴο [οιγ. Το Ἐοπιαη {πεοιδίς επ]αΓσεά 
ἵηο Ὠυπηρετ. ΟΩυὐΠΗ]αη 5αγς (ο. 4. 125): Παρεί ρεΠοάας ππεπιΌτα 

ΙΗΙΠΙΊΠΠΙΑ πο. ἸΜεάϊας πύπετής νἰάεηίαγ αιαίίποτ, 5εἁ τοοῖρῖί {16- 

ααεηίεί εἰ ρίατα. Τήῆςε (ατεεκ οΓαίοίς 56ΕΙΏ ποί {ο Ώανε {ουβρ]εά {πεπι- 

φε]νες γή αηγ οἱ ἴΏεςδε Ηπιίαίοης αδ ἴο πΙπΡεί οἱ οοἷα ἵπ α ρετ]οά. 

ΤΠΗεΥ πτοίε αἂ5 {6ΕΙΥ α5 ἆο Πιοάεί{η αΙ{ΠΟΙ5, απά ρτοάισεὰ Ίαΐσαε, 5ίοΏσ 

1 κῶλον δ' ἐστὶ τὸ ἕτερον µόριον ταύτης (5ο. τῆς περιόδου) ᾖεί. 3. 9. 5. 

3 Περὶ ἑρμηνείας, ο. 16. 
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υη]ΐ5 ὮΥ {πα οοπωΡΙΠαΔΙοη οἱ ΠΙιαΏΥ.οοἰα. ἈΝοϊίπει (αγ πο ἰλεῖγ οπ]ςος 
νου] Ώαναε παπιθά ἴπεςε «ρετίοςς;) Ῥιαΐ 5αοΙ 5οηίεησοες Ἠανε {μα αΠίίΥ 

ος ἰποισῃί απά ἴἨπε τουιπάεά {ΟΓΠ {Παί ατα {ο αδδεη{ίαἰς οἱ Ρρεγῖοάϊς 
αἰγιοίατε. Μοάετη 5ιαάεηῖς οἳ {πεῖγ πογ]5 π]αΥ ]5ε]Υ ἴσηοτο {πε ατρί- 

ἴΓαΙΥ Ηπαίοη οἱ ΠΙΠΊΡεΓ οἱ οοἷᾶ, απά ἀθαί {πεςα Ιατσεί οοπιρίπαῖοης 
5 ἴτις Ῥογίοςς.1 

58. ΝΤοάειπ τ{είοιοίαΏς α5δδιίηο {παί α «ρετίοά ὃ 1] πιακο α ΟΟΠΙ- 

Ρἱεία 5εηίεησοθ. Νο 5Η6Ώ Ιάεα ριεναῖ]εά πΙὮ [πε (τθείς; {Πεγ δα α 
Ρετῖοᾷ ἩΠετενεί ἴπετε ας απΙ{γ οἱ {ποισηΠί απά {οΥπι ἵη α στοιρ οἱ 

οοἷα; ἴπε στοιρ πιὶσῃί Ὄε α ραῖί οἱ οοἶα ἵη {πε Πηιϊάςί οἱ α Ίοπς 8εΠ- 

ἴεΏςσ6; αΡαἱΠ, α 5εηίεηςσο πηὶσῃί οοΠΏίαΙΏ 5ενετα] ρετίοάς ἰοφείμετ ΨΙ{Π 

Ώοη-Ρρετίοᾶ]ςο οἶαἳςες, ο: Ὀο πιαάε πρ οἱ α στοιρ οἱ Ρρετοᾶς. 

54. Τμο {οἡοπίηςθ ϱχαπιρἰος 5ΠΟοΝ Ἠον {Πα (πε ρογίοά ΠΙΑΥ 6 

Ἠη ΠΠ {μς ΙΟΠ566Υ 5εηίθηοε: 

12. 7 ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα συλλαβεῖν 
τούτων δὲ δύο πένητας 

ἵνα αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία 
ὡς |οῦ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα πέπρακται 

ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται 
ὥσπερ τι τῶν ἄλλων εὐλόγως πεποιηκότες. 

Τηε 5επίεποε α5 α ΝΏο]ε ἶ5 οἱ {Πε ταππίης {7Ρρο9, Ῥαΐ α οἶσας, ἴταε ρετῖοά 

5 οπιρεάάεά 1Π 15: 

τουσ 
2 Ν / ς 3 3 2-9 

οὗ γὰρ µόνον ἡμῖν παρεῖναι οὐκ ἐξῆν 
9 3 εν 3 ς ο όλ 
ἀλλ᾽ οὐδὲ παρ αὑτοῖς εἶναι 

4 » 35. ΄ 3 / ὥστ ἐπὶ τούτοις ἐστί 
/ ’ 

πάντα τὰ κακὰ εἰργασμέγοις τὴν πόλιν 
/ Αα / 

πάντα τἀγαθὰ περὶ αὑτῶν λέγειν. 

1 Τῃο τ6ᾶδοη {ος {λα τείιςδαὶ οἱ {πε (ατθα]ς τ{είοτίοίαης {ο δα {Πε ἴθιπι 

ερετῖοά) οἳ α Ίατσο ρτοἩιῥρ οἱ οοἷα Ιαύ ἴπ ἴπε {εεβης {Παί ἴπο υπ γΠΙοἩ 

ἵ6 ἰπο Γοιπάαίϊοη οἱ {Πε Ρρετῖοά 85 παττεά πΠεη ἴοο πιαοἩ ἵγαςδ ἀεπιαπάεά 

εἶπει οἱ (πο Ὀτεαίῃ οἱ ἔΠο 5ΡεαΚκετ οἱ ἴπε αἰζεπίίοητ οἱ ἴπε Ἠεατετ. Τῃε 

{εεΙης ννα5 α ἴτας οπο6. (άειδίεενε (Α. ]. Ῥ. 24. 102) αποῖες ἴπε {οἱἱον1ης 

ποπι Ίαπιες Ἰιςςε]] Τ,ονε]]: «ΙΓ 1 Ἠανε αἰαῖηες {ο απΠΥ οἶεατηεςς οἱ 5ίν]ε, 1 

ε]π]ς 1 15 ΡατίΙγ πε {ο πιγ Πανίηρ Ὠαά {ο ]εοίατο νεηίγ ΥεᾶΙ5 5 α ΡΙΟΙΕΦΦΟΥ 

αἲ Ἠατνατά, Τί ννας αἶνναυς Ῥτεσεηί {ο 1ΩΥ οοπβδοϊοισηξςς ἰπαί νυπαίενετ 1 5αἱά 

πηυςδί Ῥο απἀθιείοοά αἲ οποςθ ὮΥ ΠΙΥ Ἠθᾶτετ5 ΟΥ Ἠδνετ. Οπί οἱ {Π15, 1, αἰπιοςί 

 ππεποαί ΚπονΊτρ Ἱ, Γογπιυ]αίες {1ο τυ]ο ἴΠμαί ενετγ 5δεπίοπος τηἉςί Ῥο οἶεαί 1Π 

Πδε]{ απᾷ ηενοτ ἴοο Ἴοης {ο Ῥε σοαιτ]εᾶ, νη(ποιέ τὶδίς οἱ Ἰοβίηρ 15 Ῥαίαποε, οἩ ἃ 

εἱηρίε Ώτεαί] οἱ {πε 5ρεακετ. 
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Ἠετα ἴνο απεϊλείίο ρετιοάς ατε Ηηκεά ὮΥ α 5ἶπρ]ε οἰαιςε 1Ώ οΏε ΡΓ8ΠΙ- 

πηα(]σα] δεηίεποςῬ.ὶ 

6. ἘΠΕτοβΙοα, Επαῦυξβες 

556. ΤΠο (τεεἷς τπεϊοποίαης οπι ΤΓΤΠεορηταδίας οἡ 3 ἀἰδῆπσαϊσηεά 

ἔνο στοιρς οἱ τπείογίσα] « ἤριτες,᾽ σχήματα λέξεως απά σχήµατα διανοίας. 
56. Ἱ. Σχήματα λέξεως, βγει οἵ «βεεζζ, πιοἱιβεαίοτς οἱ 5ΡεεοΡ 

{ογ τηοίοσίσαἰ εΒεοί. 
57. (α) Σρηγεν εο/εοίεᾶ το δᾳύαπεε οἵ εοὐᾳ. 

1. ἀντίθεσις οή11εσέ ἜΤΠπο {οπάπες {οτ απ(ηεδίδ, αἰγεαάγ 

πηαγ]κεά {η {με εα]ίαί Π{εταίατα, τοας]εά 15 ΠεϊσηΏῖ ἵπ {πο ελείοτίσα] γγοσίς 

οἱ (οτρίας απά Πΐ5 ραρίΐς. Α5 οοιηρασεά ΤΕ (Ἠεη], Γδίας ἵ5 πιοεταίε 
ἵπ 1ΐ5 μ5α. Ὑαΐ να βπα 1{ ενετγΜΏετε ἵπ Πῖς ΊοίΚκς, αΏᾶ ο[ίοη πιαπ{εςί]Υ 

{μ6 τοδι]ί οἱ σίαάϊεά ατί. ες 5οπηείῖπιος δες 1{ ψήίὮ στεαί εβεοῖ, 5 ἵπ 

12. 39 (566 Ρ. 53). ΟΡ. 12. 42 1.: 12. 031 24. 16-18: 25. 1δ. 

2. παρίσωσις, ριθοίδε οἵ αρριοχἰπιαίε εαΙαΠίγ οἳ οοἷα α5 ππεᾶδυγεά 

Ργ πιπηΡεί οἱ 5γ]]αῦ]ες." 

1 Αιςιοί]ε)5 {ΠπεοτΥ οἱ ἴπο «Ῥετιοά” ας [αι] ἵπ ἴμαί 1έ τοβίτιοίεά 1 ἴο 

πε Ώπο ἴγρες οἱ {πε απ(πείῖο απά ἴπε Ρρατα]ε] δἰτασοίατε. Ῥαΐ [Πε πιοάενη 

τηείοτ]οῖαης Ἠανα σοηε {ο ἴπε οἴπει εχίτεΏωε ἵπ τηακῖηρ {πε φέζ145 ού/βΕ/2510 

{πε οΏΙγ Ῥαδίς ο {πε Ροτίοᾶ. Έτοπι {πα εττος 1{ Πας τεδα](εά {παί ἴπεγ 5ρεαΚς 

οἱ α ρετῖοά αἂ5 Ῥεϊης αἰνναγς α Γ4]1 δεηίεηςσε. ΤΠΕΥ πανε ]ο5έ 5ἱρῃί οἳ ἴΤε {αοῖ 

{μαῖ (Πα απῖίγ οἱ {οτπι απά {ποιβῆί ἴπαί πηακεςδ α ρετῖοά παν Ῥε απῖίε Ἱπάε- 

Ῥρεπάεπί οἱ ἴπε απίίγ οἳ ἴποιρμί ἴΠαί πιαΚε5 α δεηίεηςε, Τμε εττοι ἵδ 

αἰτοαάγ οπιροᾶίεά ἵπ ΠαξεΙγς ἀεβπίίοι (2 ]εηιεηίς ο Ὀλοίογίε, 4. 3. 12), 

αἰίποαςῃ ἵπ Πῖς εχαπιρ]ες Ἡο ρῖνες ἆιο αἰεπίῖοη {ο Ρροτῖοάς Ῥαδεά οη απ (Ώεςῖς. 

ΊΛε 5ποσ]ά ορίαῖη α Ῥεΐΐετ ἴπεοτγ οἱ {πα τπείοτῖσα] ρετῖοά ΡΥ τεἰατπίης {ο ἴπε 

«ουπά ἀοοίτίπε οἱ Γεππείτ]ία5, πιοςΙψῖηρ Τί οΏΙΥ ΘΥ τεπιονίηρ {16 τεςίτϊοῖοη οί 

ουχ οοἷἰα. λε 5ποπ]ά ἴπεη ἐτεαί ἴο ρετῖοᾷ αξ 5δοπιείΒΊηρ απίε Ιπάερεπάεπί 

οἱ {Ώε δεπίεπος ({ποαθῃ οὔεπ οοἰποϊάϊπρ νΏ 1), απᾶά 5ποπ]ά τεοορηϊῖζα α5 

ἴπε (Ώτες Γαπάαπιεπία| ἴγρες ἴποςε Όα5δεά οἳ απ] (Ώεςί5, ρατα]]ε]ῖσπι, απά ποστς 

10βεΊςτο. 

3 Τηεορηταξίας (472-287 Ε.Ο.) α5 Ατδίοί]ε’5 5ποσεδδοτ ἵη {πε Ῥετὶραϊείϊ]ο 
ΦοΠοο]. 

ὃ Ατὶςίοῖ]ε, /Αείογῖς, 3. 9. 7--ο. 

4 Ατὶφίοῖ]ε, Φᾖείογές, 3. Ο. Ο παρίσωσις δ ἐὰν ἴσα τὰ κῶλα. Ορ. Απαχϊ- 

ΏΊΘΏΕΒ, ο. 27. Ὀεπιείϊτίας (Περὶ ἑρμηνείας, 9. 25) οα]]ς τὶς ἰσόκωλον. ΌΦοπιε ᾿ 

τΏείοτῖοῖαης π5ες ἰσόκωλον οἱ Ῥτεσῖδο 60 ΠΠ{Υγ, αηά παρίσωσις οἱ αρρτοαϊπιαίε 

εφπαΠίγ. Ῥεε Ψο]κππαπη, Ρ. 452. 
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ΟΡ. 12. ἡ ὥστε |μήτε εἰς τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτάνειν 
μήτε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδικεῖσθαι. 

12. 7 ὡς οὗ χρημάτων ένεκα ταῦτα πέπρακται 
ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτείᾳ γεγένηται. 

0 12. 6 ({νήςς): 25. 18, {ητεε Ρατ οἱ αρρτοχἰπιΒ{εΙΥ εαυαἰ οοἷα; 525. 

331 34. 5. 

8. παροµοίωσις, εηυα]1{γ οἱ οοἷα, ΠεϊσΏίεπεά ὮΥ {λε ας5ε οἳ {λε 54η1θ 

οἵ θἱπ]]]ας ποτάς αἲ οοιτεδροπάΐπς ρο]ηῖς, ραγήου]ατΙγ αἲ Ρεσίπηίησ Οἵ 

εΏηᾷ.ὶ 3ο µήτε--- µήτε--- ἵπ {1ο Ἠταί εχαπηρ]ε ἂΏονε; ---πέπρακται--- 
γενένηται 1π {1ο 5εοοπά. 

"πο. [τοιαῦτα --- ιν {---περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο 
| ἰ τοσαῦτα --- ἱς---περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο 

. Ἂ λ { 5 Α 3 / 
{ ἢ τὸν κατήγορον ἀπειπεῖν [---- ἀφίκοντο 

δι με ος : ο πο ος 
ἱ ἢ τὸν χρὀνον ἐπιλιπεῖν ἱ--- ἐποιήσαντο 

. 26[ ἀντέλεγες μὲν ἵνα σώσειας 
ο οηνε αττες δὲ ἵνα ἀποκτείνειας 

{ οὐχ ὡς ἀνιωμένου [---- ἐνόμιζον 
ο κο ο 12. 47 3 μις 

| ἀλλ᾽ ὡς ἠδομένου ἰς-- παρέβαινον 

. [πάντα τὰ κακά --- ---- -- μµισεῖσθαι 
νν ἱ πάντα τἆάγαθά --- : --φιλεῖσθαι 

. { ---«δικαίως ἔφευγον | ὑμεῖς τα. 
57 Γ----ὑμεῖς δικαίως {| οἱ τριάκοντα ἀδίκως 

ο [ διὰ τὴν πρὸς ἐκείνους ---- ας { --- ἀναγκαζόμενος 
9 . 3 ΄ ἅ 

ϊ διὰ δὲ τὴν πρὸς ὑμᾶς --- ἱ--- ἐπαγγελλόμενος 

τ2. 781 (τῶν μὲν παρόντων καταφρονῶν 

Ἱ τῶν δὲ ἀπόντων ἐπιθυμῶν 

ς {Γµαχοµένους μὲν κρείττους εἶναι τῶν πολεμίων 
12. 70 μήδὲ ; κ δη, 

ἱ ψηφιζοµένους δὲ ἤττους τῶν ἐχθρῶν 
ς Φ 3 ΄ --- --- ὀργίζεσθε ασε [ὲ ὑπὲρ ὧν ἡμεῖς ας { ργίζ 

| ὑπὲρ ὧν οὗτοι ---- ἳ--- νοµίζεσθαι 

...- ( ἀλλὰ τὴν αὐτὴν κατελθόντες περὶ ἡ μῶν γνώμην ἔχετε 
λ τ ἤνπερ .. περὶ ὑμῶν αὐτῶν εἴχετε 

ὀύνος [--- σωτηρίαν . ο ---- ἀφιέναι οτι ασ Τε πεποιήκασιν 
--τιμωρίαν -- ἀπολλύναι υ-- κατηγγέλκασι 

9ο 10. 54: 25. 13: 25.33: 32. 28: 34-32: 34. 41 34. 5) 34: 6. 

1 Ατὶςίοῖ]ε, 3. 9. 9; ΑπασίπΠΕΠΕς, ο. 25: Ὀεπιείτίὴς, ο. 265. 

1Υ51Ας ----23 
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4. ὁμοιοτέλευτον, τηγπιεά οοἰα.ῖ ΤΗϊς Ῥεσοοπιες εδρθσίαΙΙγ ιπαγκεςᾶ 

ἴη παροµοίωσις, ἂ5 ἵΏ πιοδί οἱ ἴῑα εχατηρ|ες οἶίεά αΏονο.» 

[--- ἀποδείξει ---- δεδωκώς -- ἔξω 
0ρ.32.2 9 . 9 , / 
ϱ: 53:35 Ἱ-- έξει ια ἱ--- εἰληφώς ο πο διάξω 

---- ἐγγράψει ια ο ᾱ, ---- διοίσω 

ἱ---- πλουτήσει ἱ---εἰρήσθω 

5. ἐπαναφορά, ἴΠε τερεβίοη οἱ {6 5απ1ε Μοτά αἲ {Πο Ῥεσίππίης οἱ 

ειοορςαίνο οοἷα. Α πε εχαηρ]ε {5 {ναί 1Π 12. 21, πολλοὺς μέν ---, πολ- 
λοὺς δέ ---, πολλοὺς δέ ---, πολλῶν δέ--- (5εε Ρ. 3458. ὃ 46). ἈΒεδίᾶε ἴ]μεα 
εχατηρ]ο5 υιπάεί παροµοίωσις, ορ. ἴπμε {οΠονίης: 12. 77 ὀνειδίζων ----, 

ὀνειδίζων ---. 12. 7δ δικαίως µέν ---, δικαίως δέ ---. 12. 94 ἐνθυμηθέντες 

μέν ---; ἐνθυμηθέντες δέ ---. 16. δ πολλοὺς µέν ---, πολλοὺς δέ ---. 
10. Ο ἐστερημένοι μέν ---, ἐστερημένοι δέ ---. 32. 16, ία κπς απά 

εΠβοοίῖνε τερεβΒ{ϊοΏ οἱ οὐ µετά --- αἲ ἴωε οἴπιαχκ οἱ ἴΏε πιοίμει5 οΟΠΙ- 

ρίαϊπί. Ορ. 12. 68: 34. 4: 34. 8. 

Ι5οοταίες ανοἰάς {πίς Βσατε; Ὠεπιοδίῃεπες ἶ5 νεγγ {οηά οἱ Ἡ; Τδίας 

είαπάς Ῥείπεεη ἴπε Ώπο. 

6. ἀντιστροφή, {πε τερε Ποπ οἱ {πε 6απ1θ Μοτά αἱ ἴ]πθ Έἶος5ε οἱ 8ι6- 

οεδείνε οοἷα." 3ο 12. 67 -- ἀδίκως, --- ἀδίκως. 25.20 --- έχετε, --- εἴχετε. 

Βαΐ πεϊίπες ἶ5 απ εΠεοίῖνε ϱ.5ο οἱ ἀντιστροφή, Οἵ ἴο Ῥὲ οοπηρατεᾶ ΥΓ 

ἴπε {απιοι5 εΧαπιρ]ε {Ποπ Αεδοῄ]ηπες: --- 

[ὅστις ὃ ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ τὴν ψῆφον αἰτεῖ 
ὄρκον αἶτεῖ 

ος | ”. αἰτεῖ 
| δηµοκρατίαν αἰτεῖ. 

7. ἐπαναστροφή, ἴμο Ώπα] ποτά οἱ οπε οοἶοη Ῥεεοπιες {μα Ἱπ]ί]α] 

ποτά οἱ {πε πεχί.δ 
50 25. 31 ἐκεῖνοι μὲν ὀλιγαρχίας οὔσης 

ἐπεθύμουν ὤνπερ οὗτοι 

οὗτοι δὲ καὶ δημοκρατίας 
τῶν αὐτῶν ὢνπερ ἐκεῖνοι. 

1 Ατὶρίοί]ε, 3. 9. 9; Ὀοθηιείτίας, ο. 26. 
3 Ας τΏγπηε γγας ποῖ αη οτ6ἵπατΥ Γεαίατο οἱ (τεε]ς Ροείτγ, 15 πδε ἵηπ Ρίο5ε 

ἀῑά ποῖ 58ετη ἴο {πε (ατθε]ς Ώεατεγ α5 Ἱποοηργιοις α 1έ ἆοες ἴο 15. 

ὃ Τεπιείΐτίας, ο. 268, Ὕπετο ἀγαφορά αηπά ἐπαναφορά αἴε α5εά 45 Φ7ΠΟΏΣΙΩΡ, 

ΟΡ.ς, 141. 

4 Ἠετπιοσεπες, Περὶ ἰδεῶν (Ξρεηρε], 11. 335). 

ὅ Ἠετπιορεηπες, Περὶ ἰδεῶν (ΒΡῬεηρε], 1. 336). 
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34. ΙΙ ἐμαχόμεθα Λακεδαιμονίοις ἵνα κατέλθωµεν 
κατελθόντες δὲ φευξόμεθα ἵνα μὴ μµαχώμεθα. 

8. κύκλος, 4 5οηίθησθ Οἵ Ροτίοᾷ Ῥερίης απά οπάς νυ{ΏὮ {πε 5αΠΏ6 ΥΝΟΤά.Σ 

Τ]ε Πταί ρετίοά οἶ{εά απάεί ἐπαναστροφή (7) 51πον5 ρετ{εοί κύκλος αἱδο. 

9. συμπλοκή, {πε Πτδί απάἀ Ἰαςί νοῖάς οἳ οπε οοἶοη Όεσοιηο {πε Πτςί 

αηΏά ]α5ΐ νοτάς οἱ {πε πηοεχί.” 

Αεφο]ήΠ. 3. 292 ἐπὶ σαυτὸν καλεῖς 
ἐπὶ τοὺς νόμους καλεῖς 
ἐπὶ τὴν δηµοκρατίαν καλεῖς. 

56. (0) }ριγες 10έ εο/εοίΓεᾶ συή{ῷ ὀσύαεε οὗ εοζα. 

Α 5«εοοπά ρτοιρ οἱ ἤφυτες οἱ 5δρεεεὮ ἶ5 Ἱπάερεπάεπί οἱ Ῥαίαποε οί 

οοἷα, απά 5ο ἶ5 1ε5ς εαεπί]γ {ουπά ἵη ΤΥδία5. 

1. ἀναδίπλωσις, {Πε τερεΏΠοη οἱ οπ6 Οἵ πΙΟΙΘ Μοτάς {οί τηΏείοτίσα] 

εβεοίι.» ΤηΕἱ5 ἶ5 ἴοο ραδεἰοπαίε α Πσιτο {0ἵ 1Υδίας᾽5 τεδίταῖηεά 5ἰγἰο. 

ΟΡ. Αεδολίη. 3. 133 Θῆβαι δέ, Θῆβαι, πόλις ἀστυγείτων, μεθ ἡμέραν μίαν 
ἐκ μέσης τῆς Ἑλλάδος ἀνήρπασται. 

2. συνωνυµία, απηρΙβσαίίοη ὮΥ ἴΠε ᾖδα Οἱ ΦΥΠΟΠΥΠΙ6. Α. {ανοτῖίε 
Πσατα νΙὮ Ὠεπιοξίπεπος: αδεά 5ρασῖπα]ν ΡΥ ΤΥ81α5.4 

ΟΡ. 22. 21 ἐὰν ἀντιβολῶσιν ὑμᾶς καὶ ἱκετεύωσι. 
32. ΤΙ ἠντεβόλει µε καὶ ἱκέτευε. 
21. 21 ἐγὼ ὃ ὑμῶν δέοµαι καὶ ἱκετεύω καὶ ἀντιβολῶ. 

9 α 5 / Χο / ὃ 1 / 12. 10 εἰς τοσαύτην ἁπληστίαν καὶ αἰσχροκερδειαν ἀφίκοντο. 
ς ς ’ 

12. 24 ὅσιον καὶ εὐσεβές. 
3 σ/ ΄ / 

ἀναξιως Γμεγα 
Τὸ, ι δις 12.684 ο 

ἀδυνάτως ἱ πολλοῦ ἄξιον 
/ / 

κακόν πανουργίας 
ο δὰ . 22. ιό/ ϱΎ 

ὶ αἰσχρόν ἰ κακογοίας 

[ ἔλεγχον τοῦτο ζητεῖν 
12. 4ἵ ; 24. 1 . . 

| βάσανον .{ τοῦτο φιλοσοφεῖν 

{Γ στάσιν { καλλίστων 
τς : οκ. . 

πόὀλεμον µεγίστων 

1 Ἠειπιορειςς, Περὶ εὑρέσεως (Ξρεηρε], ΠΠ. 252). 
3 Αἰεχαπάετ, Περὶ σχημάτων (5ρεηρε], 111. 39): τοῦτο τὸ σχΏμα µικτόὀν 

ἐστιν ἐκ τῆς ἀναφορᾶς καὶ τῆς ἀντιστροφῆς, διὸ καὶ οὕτω κέκληται. 

ὃ Ώοεπιεϊτ]ὴς, ο. 149. 

4 Α]οχαπάει, Περὶ σχημάτων (Ώρεηρε], Π1. 39). Ὀειποίτίας (ο. 259) σα]]5 

1: ἐπιμονή οπατυεζήής,  ΠΑΡΡΥ ἴετπα ἴο Ὀτίης οπί ἴπε τεα] ἔοτοε οἵ ἴπε Πριτε. 
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3. ἀσύνδετον, ἴΏε οιηὶδδίοη οἳ {πο οοπ]αποίίοη ἵη  5ετῖε5 οἱ οοδταϊ- 
ηαία πιοτάς οἱ ῥρηταδος.ὶ Α τεπιαγκαὈἰ]ε εχαπιρἰε ἶ5 ἵη ἴπε οἰοδίπρ 5εη- 
εησς οἱ ΧΙΙ: ἀκήκόατε, ἑωράκατε, πεπόνθατε, -- ἔχετε' δικάζετε. ΟΡ. 

{πε Ιπιραςδ]οπεά ποτάς οἱ ἴἶα πποίΏετ ἶΏ 32. 16. 

4. πολυσύνδετον, ἴἩε τερεΠῆοη οἳ {με οοπ]αποίίοη 1η ἃ 5εΠ1ε5 οί 

οοῦγάϊίπαίε Ἰογάς ΟΙ Ρῄταδες. ΟΡ. 12. 7δ καὶ τοσούτων καὶ ἑτέρων 

κακῶν καὶ αἰσχρῶν καὶ πάλαι καὶ νεωστὶ καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων αἰτίου 
γεγενηµένου. Ορ. 12. 19: 12. 00: 22. 14. 

5. παρονοµασία, ΡἰαΥ οἩὗ {με 5οαπά απά πιεαπίησ οἱ ποτᾶςΣ ΈΤΠε 

(οἵσίαη 5οἶιοοί ἀεμσιίεά ἵη {Πί5 αταΠοίαΙ ποτά ΡΙ8Υ. 1γδίας ἆῑά ποῖ 
εΠ{ΙΓΕΙΥ «ε5οᾶρε {λεῖν Ἱηβαεποε. ΟΌὉΡρ. 12. 32 ἁνιωμένου, ἠδομένου. 

12. 33 παρεῖναι, παρ αὑτοῖς εἶναι. 12. 69 εὐνούστατον, κακονούστατον. 

24/. 3 δυστυχήµατα, ἐπιτηδεύμασιν. 24. 7 δικαίως, ἀδίκως. ἀδικῆσαι, 
ἀθυμῆσαι. 25. 23 σωτηρίαν, τιµωρίαν. 25. 24 πονηρίαν, σωτηρίαν. 
32. 22 γράμματα, χρημάτων. 

59. ΤΙ. Σχήματα διανοίας, ρηγεν οὗ {ᾖοιιρᾖέ. 
Γγδίας ἆοες ποί Ίιακε Πεαιεπί δα οἱ ἴῃε 5ο-σα]εά ἤσατες οἱ 

{ποισηί. Θοππε οἱ ἴπεδε Πσατες αβρεατ, οί σοι15ε, ἵΏ ἴπα αηδίιά]εά 

6ρ6εοὮ οἱ αΏΥ 1η8Ώ. 1η Τρία {πο {οΠονίπς ΟοΠΙΥ ἀεπιαπά εδρεοῖαἰ 

ΑἴεπΙοῃ. 

Ι. τὸ πυσματικὸν σχῆμα." {με τ]είοπσαἰ αἀεδίοηῃ. Α απεδίοηῃ 15 

αςκεά, ηοί {ος Ἱποτπιαίοη οἵ αἀνῖοε, Ῥαΐί οηἱγ {οτ τπείοηήσαἰ εΒεοί. 

Φοππείίπιες {πα 5Ρρθα[Κεί απΏδνετς Ἱς οἵὕπ αἀεδίοῃ. ΈΤΠε τΠείοιτῖσα] 

αιεδίοη δοπηθίπηος δεΐτς {πο επιοβῖοπς οἱ {λε ἨΕΑΤΕΕ, 5οπιθίπηες οοἩ- 

{οιπάς {πε ορροπεπί, δοπιείίπιες σἶνες απ αἴτ Οἱ 6ΛΠάΟΙ {ο ἴπε οἰαῖπις 

οἱ {πε 6Ρ6λΚετ, απ αἱναγς αιήοκεης {λε αἰίοηΠοη οἳ ἴπε Πεαίείς. Τῆε 
οτάϊπατ!]γ ααἱεί ἰγίε οἱ Ἰ,γδίας τας Πέ ρίασα {ο 5ηος απες5ίίοΠμς, Ῥαΐ 
[πεγ ατε οοσαςἰοπα!Ιγ αδεά πη(Ὦ στεαί εΠβεοί. ΤΠεΥ ατε οΒεπεςί π5εά Ἱπ 

αρρεαΙῖπρ {ο {πε σοοά 5εηΏςε οἱ {με Ί1Τγ α5 {πε 5ρεαΚεί ἄταινς Ἡ]5 οοΠ- 

1 Αγὶείοί]ε, 4. 12. 2 αηπᾶ 4; Ὀεπιείτίαδ, ο. 265: Ἠείπορεπεδ, Περὶ 

µεθόδου δεινοῦ (Ῥρεηρε], 11. 435). 

3 Γεπηείτ]Π5 (ο, 63) ο8]5 {Π]5 συνάφεια. 
ὃ Αἰεχαπάετ (Βρεπρε], 11. 36) Ἠπηήί ἴπο ἴετπ {ο {πε ρατβσυ]αχ 0.58 

Ὕ λετε {1ε ρίαΥ ἶ5 προπ 51ἱρΏί οΏαησες ἵπ (πε 7771 οἱ ἴπο νγοτᾶ. Το ΡΙᾶΥ οἩ 

«ενετα] πιεαπίηρς οἱ Τε 68πΠε ψοτά Ἡε Ἠας ἔπο ἴθιπῃς ἀντιμετάθεσιςι οἳ σύγ- 

κρισις, Οἱ πλοκή (1ὀτα, Ῥρ. 37). 

4 Τϊρει]α5, Περὶ σχημάτων (Βρεηςε], ΤΠΙ. 64). 
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οαδίοις οἨη {Πε Ῥρατήσι]ατ ροῖπί απάετ ἀἰδομβείοη. ϐΟΡ. 12. 26-20: 12. 

34, 36, 49, 52, 891 16. 211 10. 17, 23, 33, 34, 39: 22. 1Ο, 16, 17, 18, 21: 

24 2, 3, 0) 12, 13) 21, 231 32. 15, 271 34. 2) 3, ΠΠ. 

2. ὑποφορά,! {μα 5ΡρεαΚεί {αΐ5ε5 οβ]εοίοτς, οἴίεη ἵπ {πε {οἵπι οἱ 

αἀδεδίίοης, ΠΠΙΕὮ πε ΠεαΓείς οἵ {με ορροπεηί5 ΠΙΑΥ Ῥε 5αρροςεά {ο 

πιακε. Ἡςε απΠπ56τς5 ἴπο οΡ]εοίῖοΏς, δοπηείΊηες ριϊέίησ {Πε ΑΠΦΥΨΕΓ αἶδο 

{η τῃο {ΟΓΙΩ οἱ ἃ απεδίοηῃ. ἸγδίαῬ 5οπιείίπηθς Ώας αη εΠεοίίνε 5ατίας οἱ 

οαος αιεδίίοης αΠπά ἀΠΦΙΕΙ5. Ορ. 12. 340; 12. 9-4: 1Ο. 20: 24. 21-5: 

34. 6. 
4 

ΙΝ. ἨΜΟΝΕΥ ΑΝΡ ΡΕΙΕΡ ΑΤ ΑΤΗΕΝ5 

60. Τ1ο ρτε-δο]οπίαΏ δΥ5ίεπι οἱ ἸεϊσΗί5, ΠεᾶδΙΓ65, απᾶ οοἵπασε οΓ 

Αίπεής ας εδδεη{ΙαΙ1Υ ἴμαί οἱ Λεσίπα αηπά {1ο Ρεϊοροπηεςιας.; Θβοἱοπ 

Ἱηίτοάμισεά ἴπα Εάβοεαη δΥδί6ΙΙ, Ώαδεά οἩη α {οοί 207 πιπῃ. Ίοης; {πε 

«ᾳμα{ε οἱ ἰλῖς {οοῖ σανε ἴπε 5ατίασοε υπΙὲ: 15 οαῦε, ἴπε απ]ΐ οἱ οαραοΙ{γ: 

απά ἴλμε υεὶσΏί οἱ {πὶ5ς οαδρίς {οοί οἱ παΐεί (ος νήΠ6), πε απ]ί οἱ πεϊσΠἰ. 
ΑΠει {Πε Έππε οἱ ΡΙβἰδίταίας ἴπεδε απ]ίς 56ΕεΠΠ {ο ανα Ῥεεη 5]σηί1γ 

τεάασες, απά πιαάς {ο οοἵ{εδροπᾶ {ο ἃ Ἠπεατ {οοΐ οἱ 296 παπι. ΛΙ] 

οοοπ”9 οίμες απῖίς οἱ πιθαδΙ{6 6ΆΠ16 ΙΠίο απῖνετσα] ᾖ5ε ἵω ΑίΠεης, Ες 

Ἡπθατ {οοί {αϊῑεά {ο ἀἱδρίασς, {ΟΙ οΟΠΙΠΙΟΏ Ῥιΐροςες, ἴΏς οἱά Αορϊπείαι 

{οοί οἱ 330 ΠΩΙΠ.: Ῥαΐ {Π15 οἷά {οοί Ίγας τεάισεά, ΡτοβαΡΙΥ {ο οοιτεδροπἆ 

ἴο {Πε τεάαοίίοη {η ἴπε οο]οηίαη {οοἳ, οἰνίησ ἴΏε οοἵΙπΠοΠ Ψοτκίης {οοί 
οἱ αΏοιαί 3286 πιτι.ὃ 

61. Αιάο οοἴπασα Ίνας Ῥαδεά οἩἳ ἴμα ἰαίεπί, ἴΠο πηεϊσηί οἵ α οὐὈῖςο 

{οοἱ οἱ γΨαΐετ (οτί ἩΙπ6). Τῃο απ οἱ οοἶπασε Ίγα5 ἴΠο ἀταςΏπῃα, ἃ οοἵῃ 

οἱ Ῥυτε 5ἶἶνει, ΨεἰσΏίησ οπε 5ἰχ-(Ποιδαπά(Ὦ οἱ α ἰα]επί, απἀά εαιια] ἴο 

1 Τϊρετίας, Περὶ σχημάτων (Ῥρεπρε], ΤΠ. 77). 

2 ΒἘιπδο], (γ1θεῤίσεδε (σενε2ἰεδέε, 11. 262 Ε. 

ὃ Νήρεη, Μήῆ]]ει”ς ᾖζαπαδιιεῦ, 1. 876 Π. ἈΝίβδεη Ῥα5ε5 5 οοπιραίαῖοη 

οἱ {με τεάπσεά βο]οπίαπ {οο προη {πα ἀπιιπὶσηεά υεῖρμί οἱ ους βρεείππεη5 

οἱ Αιίο ἁτασῆμπιας αΠει ἴπε εατΙγ ρετῖοά; ἴπεῃ, αδδαπι]πρ ἴπαί ἴπε ϱΟΠΙΠΙΟἨ 

(Αεσ]ιπείαπ) {οοί γνας τεάισεά ἵπ {πε 54ΊΊε ταίίο, πε οοπηραίες 15 ἹεπρίὮ α5 

425.869 Τη, Τδτρί[ε]ά οοπο]αάες ΒΥ οοπιρατῖδοη ος {πα ἀεξοιρίίοη οἱ ἀἴπιεῃ- 

σἶοπς οἱ Ρατί5 οἱ {Πε Ἐτεοβμίπειπα (6.1.4. Τ. 322) να ἴπε πιεαδυτεπιεηῖς5 οί 

φυςὮ οἱ ἴμεςδε ρατί5 α5 5ατνίνε, ἴΠαί (Πε οοπιπιοΏ Ας {οοί ἵνα5 οπε Οἱ 3425 πηΠΙ. 

(10. {λει]. Χν. 167 Π.). 

4 ΤΗϊς ουδ]ο {οοϊ Ρεῖηρ Ῥαδεά οἩἳ ἴἩο τεάισεά Θο]ἱοπίαη Ἰἶπαατ [οοί οί 

206 τητη. 
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4.32 6Τ4Π15.1 οἵ 66.667 -- σταῖης Τ{ΟΥ. Τε πιοάετη Ὀπ]]ου να]αε οί επλέ 
ἀταςΏππα Ὑυου]ά Ῥ6, {ΟΙ {ιο ρεγῖοᾷ 1890-1993, φο.οδ-, απα 115 να]ις 1η 

Ὀ.5. οοἶπεά 5ἴ]νει ὃ ποι]ά Ῥε βο.[7ο5-. ΤΠε {οΠοπίπς {αθιε σ]νες {με 
Αἱὶο θγδίοπι ΙΕ] αρρτοχἰπιαίε εαιἠνα]εηίς {η Ὁ.5. θἳνει ἀοῑ]αις : 

Ι ΟΡο] -- φο.ο3 

6 οὐοἱς -- 1 ἀτασΆπια -- Φο.Ι9 

10ο ἀτασβιπας -- 1 Ιη]ηα -. ΦΔΙδ.οο 

6ο πιίπα» --1{ίἰαἰσεπί - ΦΙΟδο.οο 

62. Τηοε Ῥεγοίαη ἁαγίο ἆΏὰ Όνε (Υ7ΐοεπε δίαίει νετο ἴπο οδίεῖ 5ο] 

οοῖης ος {με αποϊέηί ννοτ]ά απ] {μα Μασεάοπίαη αρί6πιαοΥ. ΤΠε ἁατίς, 

α σοίπ οἱ Ριτε σο]ά, ραδ5εά Ίη ΑίΠεης α5 εαιαὶ ἴο 2ο ἁταεβπας. ΈΤΠε 

Ογ2ίσοεπε δἰαΐ6ι γία5 α οοἷἶη οἱ εἰδοίτάπ (σοἱά απά 511νετ) : 15 οαιτεηί 

ναίαθ 1π {Πε της οἱ Τγδίας ννας αρονο {Παί οἳ {πε ἀατῖο" Ὀαἱ πε εχαοί 

να]ας ἵΏ ἀτασητηας ἵ5 ποῖ Κποινη. Λε Ἱεαγη {μαί αΏοιί 325/7 Τε ραδδεᾷ 

αἲ Ῥοβρογυς ἵπ {Πε (τπεα α5 εαα!] {ο 25 Αἱῑῑο ἀτασιπιαῬ.ὃ 
63. Τῃο ταα| ναίαε οἱ {πε ἄτασππια πιαδί Ὀ6 Ιπεαςάτεά ὮΥ 1ΐ5 ριί- 

ομασίπο ΡΟοΝ6Γ.δ Ίῃ {Πε μπε οἱ Γγδίας α ἀτασππια ποι]ά ρᾶγ α ἆαγ)5 

ἌΝασες οἱ α οαἵρεηίαι, ΟΥ 5ίοηπε «ομίΐετ, ΟΙ 5ιρεγιηπίοπάαεπί οἱ Ὀυαάϊης 

ορεταίῖοης.ῖ ΙΠ ας ιο ἁαῖΙγ Ρραγ οἱ α 5επαίοτ. Α μα]{-ἀτασἶνπια ἃ 

1 Ἠετοε, αξ η αἱ οοπιριίαίῖοης ἵπ {Πῖς οπαρίετ, ἴΠε πωοάετηΏ εφι]να]εηίδ ατε 

Ῥαδες οἩἳ Νίδεεπ)5 {αβΙε5, Μήὔ]]εις {ζωπιαδτιες, 1. 535 Π. 
3 Τη6 ανετᾶςσο Ρα]οη να]αε οἱ 5ἶ]νετ ἵπ Τ,οπᾶοπ {οι {πα Ρετῖοᾶ 1590-1903 

Ίνας βο.ς776ΐ Ῥρετ ουπςθ, ὄ.ο. 7 6514 ᾖ6βο7-, 1904, Ῥ. 405. 

5 Τηε απατά 5ΊΊνει ἆο]ίαι οοπἰαϊης 371.25 σταῖης Οἱ βΏε αἶ]νει. Όατ θἲ]νοι 

«ᾳπατίετ 3 (οιχ οοῖπ πθαΓεςί {ο {πε ἄταεμπια) οοηίαἶης ΟΠΙΥ 347.22 σταῖης ος 

ππο »ἴ]νει ρει ἀοῄαι, Όαί α5 οἳσ οοποξίΏ 15 οΠΙεΠγ υπ οοπδιάεταὈ]α 5115 

οἱ ἀταςΏπααςδ, ἴΏε να]αο ἶ5 Ῥοεΐίθογ ἴακεη οἩὗ ἴωα ἆο]]ατ δίαπάατά, 

4 Χεη. 4. 1. 3. 21 οοπιρατεά ψΙίῃ 5. 6. 23, 7. 3. 1Ο. ὅ ΓΏεπιος.] 34. 23. 

6 Τμουο νναδα οοππΆος τίςε ἵπ ποπηῖπα] ρτίσες {ΓΟΠΙ {πε εἴπις ος ΦΟΙΟἨ {ο {μαί 

οἱ Γεπιοδίµεπες, οαα5εᾶ η ρατί ὈΥ {Πε ΙποτεΒδίηρ 5ΙΡΡΙΥ οἱ 5ἶνετ. Ἔμε ρετιοά 

οἱ 1515 Ιπο]αάες α {εν/ γεατς οἱ αΡποτπιαὶ οοπά1{1οης ἴπ {Πε ο]οδίπς γεαις οἱ {πε 

Ῥε]οροπποξίαη λατ, ΟΡ. 6ρεοΚ, /7αάε{ερεςεβΊεβίε ἄες 47 {15, 11. 355 {. 

Τ λοτκππεη οἩ {Πε Ετοεομίμεαπι, 40δ/7 Ε.ο., 6.7.4. 1. 324, ορ. 6.1.4. ΤΝ. 

1, 321. ΓΠαϊ ἴπο Ἐτεοπίπεαπι Ὕασαες Ίνετε Ποτπια], αἰἴποιρΏ πο ποτῖς ννας 

Ρειμαρς α τε]µεί πιεβδυΓε, αρρεαις Ίοπῃ ἴηε {αοί ἴΠαί ἴΠεΥ Ρεατ αΡοιί ἴῃπο 88η 
Ῥτοροτ[ίοη {ο {Ώε οο5ί οἱ Ηνίηρ αἲ {πε οἶο5ε οἱ ἴπε ΠΠ οεπίατγ 45 ἆο ἴπε ΠϊρηΏετ 

Ίνασες Οἱ {πο Εεαδιπίαη Ἱηδορβίοῃ (6.0.4. ΤΠ. Ἡ. 534, Ὦ, ο) ἴο {οοᾶ Ῥτῖσες ἵῃ 

ἴμε ]αΐεγ ρετῖ]οά ἴο ΥΒΙΟΠ ἵτ Ῥε]οπρς (3290/58 ΕΒ.ο. απά {πε γεατς {ο]ἱογψ]ης). 

ὅ Ἠεδνολίης, «.όν. βουλῆς λαχεῖν, 
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ἆαγ ννας {λε ραγ οἱ απ αηδΚΗ]εά ΙαΏοτεί,1 οἱ ἃ ΤΟΝΕΙ ἵη {πε Πεείῖ,” α ]αγογ)5 

ΡαΥ {οι α 5ἰέήποιξ απά {μα νοίεΓ ΡαΥ {οί αἴεπάαησθ ΟἨΏ ἃ δεβοίοΏ Οἱ {πε 
Εκσο]εδία. Έουι οὗοίς (ὁ ἆτ.) καδ (πε πηηΙππΙπ ρᾶΥ οἱ α Πορ]μία ἵπ 

ἴηο Πε]ἰἀ. ΤΠε Αιᾶο ἀτασππια {πετείοίο ῬουσΠί Ίαῦος εἶναι Υνοι]ά ντα 

Ἡ5 οο5ί ΠοΠι ᾧ2.σο {ο ᾷᾖ.75: ἴΠαί 15, α σΊνεῃ απιοιηί ΟΓ 5ἶ]νοι οοἴπεά {η 

Αιῑῑς ἀταςππιας Φου] ραίςμαᾶςε {ΤΟΠ {οατγίεεη {ο ἐεπίγ πιος ἃ5 ΠΟΠ 

Αιμεπίαπ 5ΚΙ]]εά ΙαΏοί α5 ἴ1ε 64Π16 5Ί]νει οοίπεά Ἱπ ΟΙ ΠΙΟΠΕΥ κου]ά 

Ρήτομαδε ἵπ οἱ ΙαΏοί πιαγ]κεί.ὁ 

64. Νε Ἠανα 5οἱ16 ἀαΐα {οι ἀείειπ]πίης {πε τεα] να]πε οἱ {μα 

ἀτασ]πια αδ πιεαςσατεά ὮΥ 15 ρυιγοβαδίπς Ῥούϊνεί ἵπ ἴἩπα {οοά τπατ]εῖ. 

Α ἀτασμπια νου]ά αγ 1 {ο Σ πιθάΙπΏας οἱ ΏαΓΙΕΥ πιεαὶ (Ξ- 1 {ο 3 

Ρεο[ςς),ῖ ἴε οΟΠΙΙΠΟΠ {οοά οἱ {με ρεορἰε.Σ ΊΜε Ίανε (πο {οἱ]ομίης αιο- 

1 ΑπὶςίορΗ. ζεε]ός. 310. Ἰενοης ἄἴσιΙες {ΟΥ ἃ ἀγαοῃπης α5 ἴΠε ρα οἱ αἩ 

υηθε]]]εά ἱαθοτει αἲ {Ώα οἶοδε ος {πα {ουτίῃ οεπίἁτγ, 70117. {εΙεής «ο1άλες, 

ΧΥ, 239 Π., Ῥαϊ ορ. Ῥε]οεΒ, 6ὐεεβέσεδε (σετεβἐελίε, Ι. 415. 

3 Τμπογα. δ. 45. 2, Χεη. {16 1. 5.7. Τππογἁ]ϊάες (6.41. 3) ποῖες ἴἩε ραΥ 

οἱ α ἀτασπιπα ἃ ἆαγ {ο τονεΙ5 ἵπ ἴπε Πεεί οἨη {Ώε Ῥοϊῇαη οχρεαϊιοἨ α5 

εχἰταοτά1πα!γ. 

8 ΡοΠο]. Ατϊείορῃ. 77ε5β. 9δ, 300. 

4 Ατῖςς, Λες. 410. 41. 1. 

ὅ Ῥπσο]ί, «716ε/2ὀςεε «4 ή42Υ 1117,’ Ῥ. 305. 

6 ΓΠε ανειᾶρε ἆαγ5 Ψαςδε5δ 1η {Πε Ὁπιεά οίαΐε5 ἵπ 1090Ο {οτί ΏἹΕΏ ΟΟΥ:6- 

«ροπάῖηρ {ο ἴπε Δἰπεπίαη οηθ-άτασςππια πνοτπιεη ν/ετε: ΕΟΓ οβΓΡεΠίΕΙ8, ῥ2.63; 

δίοπε οπί{εις, ᾧ3.45; Ὀτίοκ Ιαγεις, ῥ3.δ4; 5ίοπε δείί6Ι5, ᾖᾖ.52. ΌὉ.. Δ1εαΙ/ 

οὗ 60, 1Η Λο. 55. Τα1ψ, 190. 

Τ Τηῃο πιεάΙπιπς -- 51.54 Η. -- 5.5 Ρίς. 

δ Α εαοτ]ῃεοῖα] «α]επάατ {τοπ ἴπε Αίῑο Τείταρο!5, οἳ ἴπο εασὶγ ρατί οἱ ἴπε 

{ουτίΏ οεπίατΥ (ἴωο Ῥετῖίοᾷ οἱ τηοςί οἱ Γ}5ίας᾽5 5Ρρεεςῄεδ), ΡριὈΗςδΠεά ἵη [πα 

ᾖαβεγς οἵ 1ο «41εΥ1027 «Φεᾖοοί οὗ (Λαισίοαί ο{άἼες αἱ «ΐλεμς, Νοὶ. ΝΙ. 

474 Π., Ρῖνε πιπιετοας αποίαίϊοης οἱ Ῥρήςθε. 9ο {4ἵ 85 Με ζ8Ἡ ἴεδί ἴπεςδε 

Ῥγ οίμει ενἰάθησε, ΤΏ6Υ7 5θ6εἵΠΏ {ο Ῥο Ἠίσμεν ἴπαη {Πε Ἀνεταρδε. ΤΗῆϊ5 ἴαδβία 

ρίνες α ἑἐκτεύς οἳ ῬατΙεγ πιεα] αἲ 4 οὓο]ς (-- 4 ἅτ. ρε πιεάπιπας). Βαΐ {τοπι 

ΑτἰδίορΏ. ἔεα]ος. 547 (3492 Ε.Ο.) νο Ἰπίετ ἴαί υΏεαί ννας 3 ἅτ. ρει πηθάῖπιπις 

αἲ ἴΠῖς Ρρετίοᾷ. Νε Ππάἆ Ἰαΐετ ἵπ {ο οεηέτΥ {πο Ῥτίοε οἱ Ψμεαί ἴο ἴλπαί οἱ 

Ῥατ]ευ α5 211 (6.1.4. Τν. Ἡ. 534 Ὦ) οἱ ο15 (6.1.4. ΤΝ. Ἡ. 196, Βε]οςῇ, ΤΙ. 

456 Αηπη, 4)» αδδυπαίηρ {Π]5 ταῖίο {ος ἴπε ἄπιε ΨΠεη νεα! να5 3 ἆτ., Ἡε ανα 

13 {ο τὰ ἄτ. {οι παηπρτουιπά Ῥατ]εΥ. ΤΗϊ6 αστεες ΥΠ ίΠε 2 ἀτ. [οί ΡατΙΕΥ πηεα] 

πηεη{ϊοπεά ἵη απ απεσᾶοίε οἱ Φοεγαίες Ρτεδετνεά ΡΥ Ιαΐετ τζετ (6εε Βε]οσὮ, 

1. 411 Αηπη, Τ). 
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{αΠοῦ οἱ Ρρεῖοες {οἵ νε απ]πια]ς {ΟΥ 5αοτίΠοε (πα{υταΙΙγ ολοῖοε αη]πια]ς5 
αἲ α ΠπαχίπΙαπη ρίςε) ΊΠ ἴπε Τείταρο]ς ἹηςοτρίοἨ: α οοἵ (οί οχῇ), 
9ο άτ. -- ΦΙ6.Ι6: α 5πεερ, 11 ἴο 17 ἆτ. -- ῥι.ο7 {ο ᾧ3.ο5; α σοαί, 12 ᾱ. 

-Φ2.15: ἃ 50ΟΥ; 20 Τ.-- ᾷ3.59; α Ρἱ6, 3 ἁτ.Ξ-- 54 οἵοῖ ΤΠε οαίί]ε 

{ο α Πεσαίοπηρ ἵπ ΑίΠεηπς Ἱἵη 41ο Ε.Ο. οο5δί 9η {πε ανετασα αβοιί 

5Ι ἆτ. (Ξ- Φο.15) α Ἠεαά;” {ο ἴε Ώε[αη {εδιναὶ οἳ 374 Ε.Ο. 

αροιί 77 ἁτ. (-- Φ12.52).» Οἱ απἀ γηπε ψείε οΏεαρ. Απ εατ]γ {ουγί- 
οεπί{Τγ Ἰη5δοηΙρίοπ { Ώα5 οἳἱ αἲ ἆ οΡοΙ α κοτύλη -- αροτί 29 οἳ5. ἃ σα]ἱοη. 

Αί α Ιαΐεί ρετίοά, ΨΠεη αἰἰ ρτῖοες Μετα Πρ]ςτ, νΙΠο ας ὃ ἄῑΓ. ἃ µετρη- 
τής -- αθοιί 14 οἵς. α σα]]οπ.ὅ ΙΤ 5 ἵπ αοσοτά νη{] ἴπεςε ρτῖσες {λπαί γε 

Πηα ἵηπ α ἄεοτεε οἱ παπι {ο α Ώε]αη νο ας τοπάοιοά 5ετνίοε ἴο 

ΑίΠεΠ5, αηπά ἶ5 {6ΠΙΡΟΓΑΣΙΥ τοδίάϊπσ {πθις, απ αρρτοριαίίοη οἱ οης 

ἀΤασο[Ιης, α ἆαγ {ΟΙ Πΐ5 5αρροτί (τροφή).6 
65. Τ]ῃεςε ριήσθς 5Ώού {μαί ἵη τεοκοηίης {16 ταα] να]αε οἵἳ αΏγ 51η 

οἱ Αἱῑῑο ἁτασομπιας {ος {ο πια οἱ Τγδίας νε πιαδί π]αΚκε Ίαγσο αἱ1οίίαπος 
{ο {πε Ἠϊσῃ ριγομαςίπο Ῥούγεί οἱ 5ἴ]νεγ. 15 να]αε ας στεαίεςί Ἱπ {τε 

Ίαρος πιατκεί, πειτε 5ἶανα Ιαῦοτ Κερί Ἡασες αἱ α ΠΠΙΠΙΠΤΩ, ΨΠ]]ε 1π τηε 

{οοά τηατκεί Ιὲ ννας ἴπ αἰΙ ἀερατίπιεηίς στθεαίεί ΊπάἨ ψἩ ας, ---Ίπ 80118; 

πηαοὮ στεαίεζ. ͵ 
66. Βαΐ ἴ{ ταςδὲ Ῥε τεπιεπιρογθά ἴ]αί α 5πηα!1 {οτίαπε πηαάο α ΙΩΔΠ 

τΙοὮ ἵπ {πε ΑίΠεης οἱ ἴ]α {ου οἙεΠἴΙΣΥ ΕΒ.ο., ποῖ οπἱἰγ Ῥεσαιιδα ἴΏε 
ηεσθδφατῖες οἱ Πΐα ΊνεΓε «ἶεαρ, Ῥαΐί 5] πιοτε «Ῥεσααδα {πα 5Ιπιρ]ΗΙοΙἵγ 

οἱ 146 Ίνας 5αοἳ {λμαί ενεΏ [μα τίοὮ ἀεπιαπάεά {επ Ιαχατίος.ῖ 

1 ο απά {Ἡε 5αππο Ῥεῖσε {ΟΙ α Ρὶδ ἵηπ ΑτδίορΗ. Δεῶεε, 374. 

2.7.4. 1. τὸ». 'ΤΠϊς 15 προπ ἴπε αδδυπιρίοη ἴΠαί α Γα Ὠππάτεά οαίΐ]ε 

Ίγετο Ῥοτδ]Ώέ Γον {Πε 5114 ἆτ. τεοοτάςεά. ὨῬοβδίβΙΥ {Π15 ννας ποί ἆοπε. 1 15 

ἀϊθιου]ε {ο απάειδίαπά Που οαΏ]ε οου]ά Ἠανε Ῥεεη 5ο «πεαρ αἲ {5 Ῥετῖοά 

οἱ {πε γα. 

δσ4. ΤΠ. 514. 

40.17.44. Π. 631. 

ὅ σ7.4. ΤΠ. Ἡ. 834 Ὁ (3290/85 Β.ο.). 
6.7.4. ΠΠ. 1. τής Ὦ (ρ. 498), το Ὀο ἀαιεά ποῖ Ίοπς αξίει ἴ]ε τη]άά]ε οἱ ἴπε 

{ουτί] οἙεπ{τΥ. 
Τ Ἠ]ε Ώανε πηοςί Ιπίετεςίησ ἀεία]]5 ας {ο ἴπε ἵποτεαδεά Ρρτῖσες οἱ Ιάαῦοι απά 

οἱ ΠπιαπΥ οοιηπιος(εῖες ]αΐει ἵπ {Πα {οατίἩ οξπ{ἁτΥ, ἴη ἴἩο αοοοαπί5 Ῥγεδετνεά 

ποπι Ῥυ]άϊπσ ορεταῖοης αἲ Ε]ειδῖ, 329 Ε.Ο. απά α[ἴειτ, (6.1.4. ΠΠ. Ἡ. 524 Ὁ, 

ΤΝ. Π. 534 Ὁ, ΠΠ. Π. 34ο. ΌὉρ. Βρεοξ, ἐδία, 11. 5352 8. 



ΤΗΕ ΜΑΝΟΡΟΕΙΡΤΡ 361 

Υ. ΤΗΕ ΜΑΝΌΡΟΒΙΡΤΕ 

67. ΤΗἡτγίγ-οπςα δΡρεεοΏες α5οι]θεά {ο Ἰ,γδῖας Ίανα οοπιο ἆονΏ ἴο 5 
η ιο 6σζεκ Δαἰαζήι Χ (Πεἰιἀάε]ρεισεηςὶς ὅδ). ΑΙΗ ους οἴπετ Ἰΐςς. 

οί 1,Υδία5 Ἠετε οορῖεά Ίοπι ἐπ. ΈΤπο οἱ ἴΊθδε 5ρεεσῃες, Πούοενεί, 

πυπιροτόέά 1 απά 1, Ίανε αἷςο Ῥεεῃ ῥίεδείνεά 1Π αποίΠεί στοιρ οἱ Μςς. 

α5 α ρατί οἱ α οοΠεσείίοη οἳ 5ρεεσ]ες ὈΥ δενείαἰ ααίΠοῖς. ΊΨε Ἠανε αἰσο 

ρατίς οἱ {τες Ίποίθ 5ρεεσ]μες (1Π πιοάετα εάϊοπς παπιρεγεά ΧΧΧΙΙ, 

ΧΣΧΧΙΙΠ, απά ΧΧΧΙΝ) ἵη ἴπο ὑΜς5ς. οἱ πε ἰτεαίίςα οἱ Πἱοηγδ]ής οὐ 

{γεζᾳς, ΨΏετθ ἴἹπεγ Ίνετε {ταηδοτίρεά α5 δρεσίπιεης ος 1Υ5ἱα5)5 5ἴγ]α.” Το 

Μς. Χ νας ντίίεη Ἰη {Πα ΤνεΗτα οἙεΠηίΙΤγ. ΕΤΟΠΙ αΏ εΠίΤΥ 1Π ἃ {οιἵΓ- 

ἱοοηί]-οεηίατγ Παπά οἨη α απ] 1εαί 1 αρρεατς ἴπαί ἴπε Μ5. πας 

οτἰρίπα]]γ αἲ Ἀ]σαεα. 1Τὲ ννας {ακοη ἴο ΤίαΙγ, ἴπεποε {ο Ἠείάείρεις: ἵη 

1622 Τί ἵνα5 ἴακεῃ ἴο Ἐοιπε, ἴεηος {ο Ρατῖὶς ΡΥ οοπιπιαπά οἱ Ναροιεοη 

Ώ 1707: ἵη 1δΙ5 Ἡ ἵνας ἴακεη Ῥασκ {ο Ηεϊάε]Όειρ. Ἔπε Μς. εοη- 

οἰσί οἱ οπε Ἠαπάτεά απά {ΟΓἱΥ-ἴνΝο Ίθανες οἱ ρατοΏππεηί. Βείογε 
τεαςηΏεά Τίαγ Τί αά Ιοδί οπς Ὢοίε απαἰετηίοΏ,5 (νο Ίεανες Ἱπ αποίΏεΓ 

Ρίασς, απᾶ α 5ἶπσ]ε Ίεαί ἵω 51] αποίμοαχ.δ Τῃο {αοί ἴπαί αἰΙ ἐλε οίΠετ 

Μας. Ίανε ἠσεμπαε αἲ ἴπο Ρρίασες Ψηετε Χ ἶ5 παπθ]αίεά ἵ5 ἴπα οοπο]α- 

οἵνα Ρτοοξ ΊΠαί ἴ116εύ Ὕνετε οορῖθεἁ {τοπα 1. ΈΤ{Π9 ατοπείγρε οἱ Χ Παά 

ἃ οοηςΙάεταΡΙε ΏΙΙΩΡΕΙ οἱ ναπαπί τεβάἶησς, ΥΠΙΟἨ ατα Ρίεδείνεά Ιπ Χ. 

ΤΗε τεκάίησς οἱ ἴπο οίπεγ Μςς., πετο {Πευ ἁἀϊπει ἴοπι ἴποςδε οἳ 

Χ. ατα οοπ]εοίαγες οἱ οπίος οἵ οοργἰςδί. Εοεαάῖπσς οἱ ο (721 ε{1- 

α2145 21. 57, 4) ατε οεσᾶβδίοπαΙγ οἵίεά ἵπ ἴΠε {οἡοπίπς ποῖες, ποῖ ἃἂ5 

αποϊθηί {ε5ΠΙΟΠΥ, Ὀαΐ α5 ο]νίης {πε ογἱσίπ οἳ ουττεπί οοττεοίοης οἱ Χ. 

1 Ἐτάππαηη Ίας «Ἠοννη ἴμαί 8ρεεσῃες 1 απά ΤΙ ἵπ {μα Μ5. Χ. οαπης {ο ἴξ Ίτοπι 

α ἀἰβετοηί ατοΠείγρε {τοπι {παί νυΠπῖοὮ Εατηϊδμεά {πα οίΠεις. ᾿ΓΗϊ5 οἴπεγ ατοΏε- 

(Υρο γνας ἴ]λο οοΠΠπΙΟΠ 5οπτοἙ οἱ 1 απά ΤΙ οἱ Μς. Χ απᾶ 1 απά ΤΙ οἱ ἴπε οἴμει 

στοαρ. Ἠτάπιαπη, «26 εειιαούγείσε οβτίαβΑ 1 εραἸεῖόαης, Γάρ5ί86, 19515 {19ἳ- 

αζα, ΦΙΤΒΡΣΡΙΥΡ, 1801. 

3ΟἨ {Πε Μςς. οἱ ΠΓοηγδῖης 5οο Αρρεπάϊσ, ΧΧΧΤΙ, Ιπίτοάποίοτγ ποῖς. 

ὃ ΦοἩΟΙ1, 7777165, ΧΙ. 203. 

4 Ῥοτ {Πε ΠϊδίοτΥ οἱ {με Μς5. 5ες Φα1ΡΡε, Εῤσίοία (7 1ΐσα σα (οαο/εα/1112 

{7677112211 οΣ{βία, 1 ρδίας, 1δ41. 

ὅ Της οοπίαϊηεά ἴ]λς σἶο5ο οἱ ΌρεεσοὮ ΧΧΥ, λε νγλο]ε 5Ρρεςσ]ᾗ επἰετοά Ίη 

{πο Ἰηάεχ οΓ {Πε Μς. α5 Κατὰ Νικίδου ἀργίας, αηπᾶ ἴΠε Ῥορ]ηπίηρ οἱ ΧΧΝΙ. 

6 Τηο5ο ἔννο ἼΊεανας οοηἰαϊπεᾶ {πε οἶοδο οἱ Ώρεεοιμ Ὑ απἀ {πο Ῥερϊιηπῖης 

οἳ ΨΙ. ΤΠε δίηρίε ]εαΓ γνας Ῥείνεεπ δδ 49 απά 5ο οἱ Υ1. 
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Τήοτε αἴθ ΠΙΑΠΥ Ἱπηροδδίβ]ε τοαάίησς Ίη ᾱ, υΠΙοὮ πιαςδί ο οοιτεοίῖεά Ὦγ 

Ριτς οοπ]δοίιίθ. Ο4 {μα 5ρ6εσοΏες ρτϊπίες {π {Π]5 νοἱαπηθ, ἔωε πΙπείεεπία 

μας {πε σγεαῖεςί ΠΙΠΩΡΕΥ οἱ ὀοιταρείοης οἱ εχῖ. 

Τστς. 

1575. 

17390. 
1772. 

1923. 

1926. 

1938. 

1952. 

195. 

1963. 

1863. 

19586. 

19090. 

10901. 

γι. ΒΙΒΙΙΟΞΒΔΡΗΥ 

Α]άαάς, Ὑεπῖσε. Τη ἴπε ἀείογες σγαεεῖ, 1. 86-97. 
ο{6ρΗΏαηΙ15, (επενα. Τη {με ΟγαἴοΣ1011 ἴεἴε11 Ογαἴτοηέ». 

Ταγ]οΥ, Τ οπάοη. «Ὀγοίαε Ογαἴζοπες 6 "αρπεμία. 

Κεϊξκε, Τ,εἰρζί6. Ὑοἱς. ν απά ΨΙ οἱ Βεϊδκε᾽ Ο7αΐογες (7αεζ7. 
(οπίαἰηίησ γη Πὶς5 ΟΥ ποίθς ἴποςε οἱ Ταγ]οί απά Ματκ]απά. 

ἉΛΤΗΠ 5οΏο[ία, νατίαηί τεαάἶησς, απά Ιπάΐσες. 
Ῥεκκοαι, Βεατ]]η απά Οχίοτά. νο]. Ι οἳ Βεκκεις Ογαΐογές «411101: 

ΑπΠΙΡΠοΟΗ, Απάοοϊάες, 1,γδίας. 

Ώοῦδοῦ, Γιοπάοπ. νο. Π οἳἵ Ὠορδοπ)ς Ογαΐογες «411. (οἩἨ- 

ἰαϊπίησ ποίες οἱ ῥίερῃαπας, Ταγ]οι, Ματκ]απᾶ, Ἐείδκε, απάἀ 

οίμείς, απά Γοῦτθε)ς 4 σνεγθαγζα αεί {1 9107/. 

Ῥαϊίει απά Φααῤῤε, Ζατῖοη. Ογαΐζογές «41110, Εαδο. 1, Απ“ἄρΠΟΗ, 

Απάοσ]άςες, 1,Υδία5. Αἱ5δο ἴμε Τμγδία5 αἶοπο ἵπ α 5πια]1 ἴεχῖ 

εάἰῆοη οἱ {Π6 5αππε ἀαΐᾳ. 

Ὀσμεῖρθο, 1,εἰρζίρ. 2γοίσε Ογαἴζο1ές. 1955, Ζα2250ο αεγα. Τεχί 

εἀϊᾶοτ (Γεαρηετ {οχί) ν(] οπ]]σα] αρραταίης. 

Ἠλ)εδίεΓπιαΏη, Τ,εἱρ2ῖ6. «γοίαε Ογα{ζοπέ». 

Ο0οδεί, Απιξίετάαπι. {Ζοσέ Ογαζομέε. Ἠενῖίδεά ὮΥγ ἨΠατίπιαη, 

Τεγάεῃ, 1890. 
γαπ ἩἨετψετάεη, (τοηίηθεη. «γοίασε Ο)αοπε «Φεεοίαθ. 

ὤρθθοᾗος 1, ΧΠΙ, ΧΙΠΙ, ΧΝΥΙ, ΧΧΥ, ΧΧΧΊΙΙ. 
ἸΜεἰάπετ, 1,εΙρζίς. /γεῖαε ΟγαΜζομες ε[εβίαο. Ῥρεεςβες 1, ΝΠΠ, 

Χ, ΧΙ, ΧΙΙ, ΧΥΙ, ΧΙΧ. ΧΧΙΙ-ΧΧΝ, ΧΧΧ-ΧΣΧΙΙ. 

γαπ Ἡοτνετάεη, (ατοηϊηθεη. «ᾖ{γοίαε Ογαζζοες η φτήήζα9 εζα2 

αΐογίΩ α ]αίο216 5εγαξζα, 17 {"7αρη1ΕΣὲ9. 

Τμα]πεῖπι, Τ,8ἱρζίςδ. Ἅ«{σίαε Ογαΐΐοπές. «δαο Ἠατο. «οἩ- 

(Ιπίης {11 ογι]σαὶ αρραταίας. 

ΟΤΑΝΡΑΕΟ ΕΡΙΤΙΟΝς ΟΕ ΘΕΙΕΟΤΕΌὉ ΘΡΕΕΟΗΕΣ ΝΊΤΗ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

1945. Εαισο]ποεηςδίείη, Βετ]π. «ἰωοειυᾶβίίε εε ες γοία. Ἐενιδεά 

Ῥγ ια απίποτ η 18ς2-5ο-64-6ο-72-75. ὨὈϊνιάεά Ἱπῖο ἴππο 
Ρατίς απᾶ τονῖδεά ὮΥ ΕΠ, 1989. Ῥαγί 1 15 που Ἱη ἴΏε εἰεγεπῖΏ 
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εἀἰξίοη (1899), απά Ρατί Π 1η ἴΊιε (επ{ίἩ εά]ῆοι (1897), τεν]δεά 
τορεαίθαΙΥ ὉΥ Επτ. Ρατ 1, 6ρεεςῃες ΧΙ, ΧΙΗΠ, ΧνΝΙ, ΧΧΥ, 

ΧΧΧΙ. ῥΡατί 11, Όροεεσςπες ΝΨΠ, ΧΙΣΧ, ΧχΧΙΙ, ΧΣΧΙ1ΤΙ, ΧΧΙνΝ, 

ΧΧΣ, ΧΧΧ. 

196ς-187ο. Ἐτοββρειςσει, 1Πεῖρζῖρ. Ἅ«πορετυᾶβε εαε αἄες [οα. 

Νο]. 1, 9ρεεσ]ες ΧΙ, ΧΠΙ. ΧΧΝΥ, 1δ65. ΥΨο]. ΤΠ, βρεεσ]ες 1, 
Χ,. Χιν, ΧΝ, ΚΧΧΣΤΙΙ, ι896δ. ΥΝοι. Π1, Όρεεσπες Χν1, ΧΙΧ. 
ΧΧιν, ΧΧΧ, ΧΧΧΙ, ιδ7ο. ἘαςἩ νοίαπιο Ἠας οοπηπιεηία«γ 
αηπά α οσα] αρρεπά!σ, απά ο]. ΤΠ Ίας {πᾖ] Ιπάϊοες {ο ἴπε 

{ητεε νο]ά1ηθς. 

}οἱ. ἶ 5 ἴπ α 5εοοπᾶᾷ οἀΙίσοη, τενὶσοά ὮΥ (εΡαπες, 188ο. 

(«εῬαιεί ἠας επ]ατσαά {πε οτγἰῆσα] αρρεπαίαχ ΠΟΠ 46 ρασες ἴίο 

41ο, ππακίης Τί ἃα φτοαί 5ἴογεμοιςε οἱ Ιη{οιπαίοη οἨη Ῥοίῃ 
σταπηπια({ἶσα] απά τπεῖϊοτίσα] αδαφρε. 

1973. Ἐτοββειρετ, 1.εἱρ2ῖθ. «οσετυᾶβςε ες ες 105, ἄοεε 
Αιεραδε. Ὦρεεσπες ΝΠ, Χ, ΧΙΙ-ΧΥΙ, ΧΙΧ, ΧΧΙΗΙ, ΧΧΙΝ., 

ΧΧΝΥ, ΧΧΣΧ, ΧΧΧΙ, ΧΧΣΙΙ. 

6ραεςσ[ιες ΧΙΙ, ΧΗΙ, ΧΝΜΙ, ΧΧΝΥ, ΧΧΧΙ, τενίδεά Ὁν ἄεραπεγ, 

1952. Κενίςεά Ὦν Τ]α]πεῖπι, 1895. 
ὄρεεοπος ΥΠ, Χ, ΧΙν, ἄν, ΧΙΣ, ΧΣΧΙΙ, ΧΧΙΝΥ, Χάἄα, 

ΧΧΧΙΙ, τενῖςεά Ὦγ Τ]αΠείπι, 1802. 

1952. ΦΠαοκὈατρῃ, Τιοηάου. «γοίσπε Ογαἱἴοπες ΧΝΥΙ, πα απα]γςίς, 

ποίες, αρρεηά[οξς, απά Ιπάΐοες. Ώρεεσμες , ΥΠ, 18, Χ, ΧΙ1, 

ΧΙΙ, ΧΙΝΥ, ΧΝΙ, ΧΝΥΠ, ΧΙΧ, ΧΧΙΙ, ΧΧΙΠΙ, ΚΧΙΥ, ΧΧΥΤΙΙ, 

ΧΧΧ, ΧΧΧΙΙ. Χου ἵη (με ΠΠΗ εἀἰοη, 1892. 

188ς--987. Ἰοοκς, «οΐμα. «1ςρετυᾶμΙίε Δείεπ ες Ἰή/πΐα5. Νο. Ἰ, 

ὄρεεσ[μες ΥΠ, ΧΙ, ΧΙΠΠ, ΧΝΊ, ΧΙΣ, τδξδς. Εενίδεά ΏΥ 5οΏπεε, 
18085. ὙΨο]. 11, 8ρεεσῃες ΧΧΙ-ΧΧν, ΧΧνΙΠΙ, ΧΧΧ-ΧΧΧΙΠΙ, 

1987. 

1505. ΜΟΥΡΑΠ, Ῥοδίοη. ΔΑἰσλέ Ογαέίοις οὗ γοζας, ντι Ἱπίτοάποβοῃ, 
ηοῖθς, απἀά αρρεπάϊοε. Ώρθεσπες ΥΠ, ΧΙ, ΧΝΙ, ΧΙ, 

ΧΧΙΙ, ΧΧΙΝ, ΧΧΝΙ, ΧΧΧΙΙ. 

ΥΠ. ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΣ 

Γη {με {ο]]οηήπς οτ]ῆσα] ποίες {πε 5ἰαίεπιεπίς οἱ ΜΕ5. τεαάίηρς ατα ἴακεπ ΕΓοπ1 {ηθ 

ποίθς οἱ ΤΠα]ηείπι 5 οτἰσα] δάἰέίοη οἱ τοοι. Μίποτ οτίοσταρηϊσα] 6ΙΤΟΙ5 οἱ Χ 1π 

ψυ]ο Μ5. αιπ(]ιοτίέγ ἶ5 ποί 5ἰση]ῃοαηί ατε οοττεοίθεά ἵη {με ρτϊπἰεά ἴεχί νΠοτ{ 6ΟΠΙ- 

πιθηέ: οἰπθιγίςε αἱ] νατἰαίοης οἳ ἴπε Ῥηπίεά ἰεχὶί ΊΤοπι {Πο τεβάἶπρς οἳ ἃ ατε 
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τθοοτάθᾶ, α5 αἴε α]| νατίαίίοη5 (εχοερί η Ριιποίια{{οη) {τοπ {ης {εχί οἱ ΤΗα]Πεϊπι”ς 

οτ{εἶσαὶ εάΙἤοη (19ο). 

Τῃο {οΠουίης αὈΌτεν]Ια{ϊοπ5 8Γε α5εά ἵπ {ης οτ]εἶσα] ηοίθς: 

Βεζ]ς., Βε]]ετ. Κη., ΕαιοΏθηςίείη, 

Οο8ῦ., 6οῦδεί. Κς., Κείἰξδκα, 

Οοπί., Οοπίςτ. Φ60Π., Φοπςείρθο. 

Ὀοῦγ., Ὀοῦτες, Φίθρῃ., Φίερμαπας. 

Β., ΕαΠτ. ΤαγΙ., ΤΑΥΙΟΓ. 

ΕΤΟΌ., ΕΤΟΠΡΕΙΡΕΤ. ΤΗ., ΓΠα]πεϊίπι, 

(εὈ., ἀεβααες. Τυττ., Βαϊίετ απά Φα1ρΡ86. 

Πετν., 78η Ποετετάεῃ, [ἷςῬ.Ι., [ξεπεγ-ϊκαἀθτπιβοὮθτ, 

Ματκ]., Ματκ]απά. αΛάΠ., Ὑ)εἰάπετ. 

Μογ., Μοτραη. ΊλΤεςί,, Ἰλ/οδίΘΓΠΙΒΠΏΗ. 

ΧῃΠ 

1. εἴργασται' ΤΗ. «ϱ1αῖδες Ιπίγοάμοεά ὮΥ τοιοῦτος, οὕτως, απά ἴ]λα 
Πα, {οἰ]οννίπρ ἐῑπα πιαίΏ φίαεπιεπί ψποιί οἴμετ οοππεοίϊῖνε, {α]ἱ Ιηΐο 

(πο ϱἰαβδες: (6) εχο]απιαίοτΥ εἶαΆδες, οεη εχρ[εβξίησ ΙπάΙσηαίοη ΟΥ 
οιγρτῖδθ (5ο 15. 12. δ4, 13. 31, 12. Τ7, 12. 44, 13. 69, 28. 6), 5οιπεί πες 

οἰνίηρ {με σοεπεα] {αοί οἵ Ῥτϊποίρ]ιε οἱ ΨΠΙος {Πε ῥρτεοεάίης κίαίεπιεηί 

ἶ5 αἩ Π]]αδίταίοπ (5ο 1,5. 1. 2, 1. 32, 32. 21), 5οΙπείΐππες ἐχρίεδδίης ἴῃΠε 

υγει 5 Ππαὶ τοβοασοίίοη οα]εά οί ὮΥ α δογίες οἳ 5ἰίαίεπιεηῖς (5ο Τῆας. 

2. 65. 13): (ὀ) οἶααδες ννμίςοΠ, Ἡκε {πε οης υπάεί ἀῑδοιςδδίοη, σ]νε ἴῃε 
στουΏᾶ {ΟΙ ἴπε Ῥγεοεάϊης δίαίεπιεηί (5ο Ἠετοά. 3. ὃσ: ΤΏεπῃ. 29. 141, 

22. 68: Ευτὶρ. ήεαεα ιδ. 78ο). ΊΙπ οἷαςς ὃ ἴπα ῥρτεοεάϊπς θἰαίεπιεηί 

9 4 ε{7εαί α ὥστε οἰααδθ, 5ο ἴμαί Ίο οοππεσίίοη ἵ5 πηασὮ οἱοδεί ἴἶλαη 1Ώ 

οἶαδς α; οὐκ ἄρέασθαι δοκεῖ, τοιαῦτα εἴργασται Ξ- τοιαῦτα εἴργασται 

ὥστε οὐκ ἄρξασθαι δοκεῖ. ἸΛΠεΏ ἴνο 51ο] οἰααςας αΓε Γο]]ονεά ὮΏΥ α ὥστε 
οἶδαςε, {]νε ]α5ΐέ εἶαάςα {επάς {ο ἆτανν ἴἶο τηϊἁἁἷς (τοιοῦτος) εἶαας {ουψνατὰ 
Πδε]ιέ, οἰνίπο {με εΠβεοί οἱ α Ἠατδι αδγηάείοη αἴει {πε Πῑςί οαιςε. 

ΤΠα]Ποϊπις ραποίααΠοη Πε]ρς Το τορῖςί {Ππί5. 

2. πολλῆς ἀφθονίας οὔσης ὑπὲρ τῶν. δηµοσίων ὀργίζεσθαι Ηειτν., 

Κηπ.-ΕΒ.; πολλῆς ἀφθονίας οὔσης ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἢ ὑπὲρ τῶν δηµοσίων 
ὀργίζεσθαι Χ, ΤΠ. Έναη Ἡ πο ασοερί ἴλε 5ἱησίε ἤ ὝΠετε Ίε 5ποσ]ά 
οχρεοί ἤ . . . ἤ, ἴε 5αίεπιεπί ας 1{ 5ίαπᾶς ἵη ἅ ἷ5 ποίῖ τας. ΤΠ 5 ποί 
α {αοί ἴἶαί αἱ] οἴίσεης Ἠανε ο2{εγ ραΏ]ο οὗ Ῥρτϊναίε στουΏηά5 οἱ αΠΡ6Ι; 

α1 Ίανα ριαδρ]ίο σίουπάς, απά ΤΠΠΑΠΥ Πάνα Ρήναίο στουιπάς 1π αἀάίΠομ. 

ΤΗ. Ἱηίετρτεί5 ἤ ας {αμ ἴλτουσα {πε οοπιραταίϊνο {οίοε οί ἀφθονία, 
οΐης δεξαίµην ἂν ἤ 1ο. 21. 

8. πονήσωµαι ὙΥπὶρ., Ξ6]Π.; ποιήσοµαι ΣΧ, ΤΗ. Τ]ε ρτοβαΡΙΗ{γ οἱ 
{πες οοπἰίαπαπαοη Οἱ ποιήσωµαι ΒΥ ἴἶπε {οΗοπίπσ πειράσοµαι 56εΙΩ5 
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ργθαίεί (Ίαη {παί Τμδίας δεά 80 Τ4Τε α οοηδίΓαοίῖοῃ, {ουπά ποπ ΏεΓα 
εἷςα {Ώ {ια οἵαίοίς. Ίλερετ, έσυζερεζιςερεσεῦ. εν Αὐσίερίοςᾶέσε, ΠΠ. 

ο4: αΜΤ. 367. 
6. πονηροὶ Ἑς., ΤΗ.; πονηροὶ μὲν Χ.---προτρέψαι Ἰλάπ.:; τραπέ- 

σθαι Χ, ΤΗ., α τθαάῖης γπὶοἃ τεααίτες αΏ ανκνιατᾶά οἨαπσε οἱ 5αῦ]εοῦ. 
---τοιαῦτα ΜΙαΤἷΙ.; καὶ τοιαῦτα Χ. 

6. πένεσθαι Ματκ].; γενέσθαι Χ.---τὴν δ᾽ ἀρχὴν ὠσα]ίσει: τὴν ἀρ- 

χὴν Χ: τὴν ἀρχὴν δὲ Ὦ5., ΤΗ. 
7. ἕνεκα (; οὔνεκα ({οἵ οὕνεκα) ᾱ (1Τ.ΑΠΙΡΙΟΣ, /7ε77265, ΣΚ. 264). 

11. ἐπειδὴ δὲ Ε,; ἐπεὶ δὲ Χ, ΤΠ. 1 Ἰανε αοοορίεά ΕΠ” οοπο]Ιδίοη 
ναί Τ,γδίας ἀῑά ποί πς5ε ἐπεί (επιροτα] (Έ1.-Ε. οἨ 32. 2, 4ή.), απᾶ ἴλΠαί 
ἐπειδή πιαςδί Ὃοε 5υὈςΗ{αίεά ἹνΠείενεΓ ἐπεί ἵεπιροταὶ Πας Ῥεειπ Παπάαεά 
ἆοντπ. Ίπ αἱ οἳ ἴλεδε σ.δες ἐπεί ἶ5 {οἱ]ουεά Ὦγ δέ ΟΕ Εαν ϱ.θες 
οπΙγ {ωτες αἴε αἰεςίοά ὮΥ {πε Μς5ς. οἱ Τηδία5 (12. 11, 13. 43) 23. 14). 

Τη ΕΤ. 56 ἐπεί ἶ5 οἰεατίγ οααδα]; ἵη 32. 2 1 15 ΠΙΟΓΕ ζαδα] {ΊπαὮ ἴεπιροτα]. 

----ὠὡὼμολόγησεν : ὡμολὸ Χ (5ο]μο!, 2777265, 11.215). Ρίδοηπ Ὠ8ᾶ αργοεά 

{ο αοοερί α ἰαϊεηί; Ώε πού Ῥτοκο Πῖ5 ασΓοσπιοΏί. |ἵ Ώανο Υτίεη ὠμο- 

λόγησεν (τερεαίε {τοῖη ὃ ϱ) ας ρτείεταὈίε {ο ὡμολόγησα («, ὡμολόγουν 
Φ0Π. (οοἩ].), ὡμολόγητο ΕΠίζ6επε, ΤΗ. - - δαρεικοὺς: ἸΜαιιδδας: καρι- 

᾿κοὺς Χ. 
12. ὅποι (οάεχ Υἱπάοῦ.; ὅπη Χ. --- εἰς τἀδελφοῦ {«οΡ.; εἷς τὰ τοῦ 

ἀδελφοῦ Σ, ΤΗ. 
15. ἤδη: ᾖδειν Χ, ΤΠ. 1 ανα {οΠοινεά Μοιίσαη ἵη τεδίοτίης ἴλε 

οἰάαει ἔοιπι πείο απἆ εἰδενΏοείε. Κὔπῃ. ὃ 213. 6. 
17. τοὐπ) ἐκείνων Ἐγ{ζδοἳε: τὸ ὑπ ἐ. Χ: τὸ ἐπ᾽ ἐ. Αἱάας. 

18. ἐξ οὐδεμιᾶς (οΡ.: οὐδὲ μιᾶς Χ. --κλεισίον Φ81Ρρε (Μεϊςίεγμαης 8 
61); κλίσιον Χ. 

10. κτήσεσθαι ΏοΡΥ.;: κτήσασθαι Χ. Φεε αΜΤ. 127, Κάλῃπ. 38ο, 

ΑηΠΙ. 7.--- ὅτε πρῶτον Ποιί]είη (27εΥ7165, 13. 19). δηπ.-Ε.; ὅτε τὸ πρῶ- 
τον Χ, ΡΙΡ.-εὈ., ΤΠ. ὅτε τὸ πρῶτον «8Ώ ΠιεαὮ ΟΠΙΥ συ/ε7 . . . ἔνε γνέ 
Ζ2276, ΟΙ «υῇε7 ο/106.----ἦλθεν ἅ:; ἦλθον ΤΗ., νη ἴΠε οΟἵΏπηα 8ΕἴΕΓ οἰκίαν 

ἱηςίεαά οἱ ἲἲἜεις Μηλόβιος. 
20. ἀξίους γε ὄντας: ἁξίους ἔχοντας Χ. -- πάσας μὲν Ἑς.; πάσας Χ. 

----εἰσενεγκόντας Ματ]].; ἐνεγκόντας Χ. 

21. ἀτίμους ἥΜαπκ].: ἀτίμους τῆς πόλεως Χ. 
22. τοσοῦτον: τοιοῦτον Χ. 
24. ὕσιον: ὅσον Χ.---ὅ τι Ἐτιηοκ: εἶ τι Χ. 
25. Ἡ: ἦν Χ, ΤΗ. 1 Πανε {ο]οπεά Μοισαπ ἵη τεδίοτίηρ {πε οἰάει 

ΑίΠς {οππ (ΚὔὕΠη. 9 208. 4).--- Αντέλεγον, ἵνα μὴ ἀποθάνητε [75εηποι 
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(Λε. Ἰ7Ης9. 25. 609) ; ἀντέλεγον. ἵνα ἁποθάνωμεν; ἵνα μὴ ἀποθάνητε Χ. 
ΤΠο τοαάίησ οἱ Χ οη δίαπά οΏΙγ α5 α 5ατοαβδίίο ααεδίῖοη, 1] Βίεά ἴο 
(πε ἀῑτεοί, ταρίά 5ετῖες οἱ αιεδίοῃπς, απά υεακεηίΏς {Ώε {οίσςο οἱ ἴ]α 

οπίριγςέ Ἠττ᾽, ὦ σχετλιώτατε κτλ. ᾿Αντέλεγον. Ίνα ἀποθάνωμεν ἢ μὴ 
ἀποθάνωμεν; Ίνα μὴ ἀποθάνητε. Ἑς., ΤΗ. 

26. ἀποκτείνειας ΚάΥ5εΙ; ἀποκτεΐνῃης Χ, ΤΗΠ.: ἀποκτείνις Αιίβοι 

ἨἩερὶ ἐρωτήσεως 9ρεηρε], 1. 166. ΤΠε οπαπραο οἳ πιοοά γη πίη ἴ]ε 
«οηίεησε Ψοι]ά ποῖ Ίπ σεηετα] Ῥαο δυτρτϊδίης, Ῥαΐί νηετε ἴπα {νο νετρς 

ατα ἵπ απ(ηεςδὶς {πε «Ώβησε ἶ5 655 ΗΚεΙγ, απά {οι ἴΠπῖς 5ρεεοὮ Υείγ 

απ]Κε]γ, Ὕπεη Τε οαττίες νΗΤΏ 1 ιο ἀεδίτασβίοη οἱ ἴπε τΏγπηεά επάϊἰηρ. 
-οἵει δεῖν ἐμοὶ Ἐ.; οἴει ἐμοὶ Χ; δεῖν Ὀείοτε δοῦναι ΤΙ. αἴτει Μαάνϊς. 

27. προσετάχθη Ἐς.; ἐτάχθη Χ.--- Ὥττον (απΠίες; πίστιν Χ. 
20. αὐτῆς Χ: οι. Ὠοῦτ., ΤΗ. Έοι οχαιηρ]ες οἱ {ο Ἱπίεηςίνο 5ίαπά- 

ἴησ αἶοηπε ἵπ οΡΙαπε 356, 5εε Κ]η. 468, Αηπι. 1. --- παρὰ τοῦ (απίες: 

παρ αὐτοῦ Χ. 
8ο. μὲν δη Ο: μηδὲν δ) Χ.-- σῴζειν τε. . . παρὀν ΦάἩΡΡεΕ; σῳ- 

ζοντα . . . ὃν Χ.---πᾶσιν Ἐς5.; πάντες Χ. 
3ι. τοῖς Ἐς.; τούτοις Χ. 

34. ποτ ἐποίησας Τοῦτ.; πότε ποιήσαις Χ. (Πάειδίεενε ἀείειας 
ποιήσαις, “α5 ἴπε αμε5ίοι ΠΙΔΥ 5α{εΙγ Ῥε ἴαΚκεη α5 ἃ ρεπετίο απεδίίοη ”” 

(5. 41ο). Βταί {νε ρατα]]ε]ίδπη νη]{Ὦ ἀπέκτεινας πηα]κες {πε ἀϊςαποίίγειγ 
ραδί {ΟΓΠ1 ΠΠΟΤΘ ΡτοβαΡ]ς. ---ἐτυγχάνετε . . . ἀπεψηφίσασθε: ἐτύχετε... 
ἀπεψηφίσασθε Χ; ἐτυγχάνετε.. . ἀπεψηφίζεσθε ΚαγδεΙΓ: ἐτύχετε. . . 

ἀποψηφίσαισθε ΤΠ. (ορί. αἴει ΜατκΙ.). ΤΠε αοτ. Ἰπάΐο. ΨΗ{Ι ἄν, ἴο 
εχρί6δ5 αΏ πητεα] οοποἱιδίοΏ Εεϊἰοηρίης {ο Έπιε Ιπιπεάϊαίείν {αίατε, 15 
ταΐς, Ὀαὲ ἐπί Ραδδασς ἶ5 ρεΓμαρς 5αρροτίεά ὮΥ ἂν χαρίσασθαι 19. 26: 

«εε ΜΤ. 414 (ίο ἴ1ο εκαπιρ]ες ἴπετο αάά Έτ. ἠήεζεα, 426) απᾶ ορ. 
Ηαίεγ οἳ Έτ. ᾖεεοέζε, 125. Τ]ὰς απαςια] αοΓ. οἱ {πε αροἀοςῖς ρ{οῦᾶ- 

ΡΙγ 1εά {ο {λα οοτταρίοἩῦ οἱ {16 ρτοίαςίς ἵΏ ἴΠε Μ5ς. ---- ὑεῖς Ε.; υἱεῖς κ. 

35. ὑμέτεροι Ἐςδ.; ἠἡμέτεροι Χ.---πότερον Ἡαιπακοι; ὅτι ἢ Χ. ΤΗ.: 

ἢ ὅτι ΕπΙΙζΦοἩα. ΤΠε τοεαάῖης οἳ Χ σἶνες ἴμε αΏσιτά ίαίεπηεπί ἔἶαί 
το οἰίσεης γη] ἵδατη ἴο-όάαγ ἴἶναί ντοης-άοετς ΜΗ] εἴί]οί Ὀοε ραπίδΏες 

οἵ ϱο Πεθ.  ΕπΠίσςομε” ΓΕΠΙΘάΥ ἶ5 δἰπιρίθ, Ὀαί νε {θε {με Ἰαε] οἳ ὅτι 

νηΜἩ νε 56οοπά ἢ (αρ. ἢ ὡς .. . ἢ ὥς, 8 34).-  σφᾶςγ Ἐ.; σφᾶς Χ: 
σφόδρα σφᾶς Ὑ/άπ. 1.,δίας 5αγς εἰέιει ᾖ που . . . γε οἵ ἢ που σφό- 
δρα: 9ε6 7. δ, 13. 69, 25. 17, 27. 15, 39ο. 17: ορ. Ώεπι. 56. 15; Τηπς. 
5. Τοο, 6. 37. 2: Απάοο. 1. 24, 9ο.--- ὑμῶν: ἡμῶν Χ. --- τηρουµένους Χ. 

ΤΗ.: τειροµένους ΟαπίεΓ; κηδοµένους Ἐπ.; τιµωρουµένους ΜατκΙ.:; δια- 
τεινοµέγους Ετρ. Τε πη]άάῑε τηρουµένους ἵ5 αρρτορτία{ε Πετε; ἴπε αἰ]ες 
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ατα «οἨ ἰλείχ συατά ᾽ ασαἰηδί {πε εχ]]ες ἵη {Πε ἱπίεγεςί οἱ {πο Αἰπεηίαης: 
ορ. ΤηΏμο. 4. 108δ. 1: Ατ. ΓΥαςῇς, 172. 1396. 

36. τεθνεώτων: τεθνειότων Χ. ---ἀκρίτους: ἀκρίτως Χ.--ὑφ ο: ἀφ Χ. 
37. οὐδ ἂν . . . δίκην δοῦναι ἀξίαν δύναιντο: οὖὐδ . . . δίκην δοῦναι 

δύναιντ᾽ ἄν Χ. Ίπ ἴανοι οἳ ἴἶε ροδῖήοπ οἱ ἂν αἴίτετ οὐδ᾽ (ἨΠετν.) ἶ5 {νε 
{αοῖ ἴ]αί ἴμε {ογ ῥρ85ασες ἵπ ΤΥ5]ᾶ5 5ΙΠ1]]8Υ {ο ἐΠῖς Ώανε ἄν νο] ἴ]ιε ΙΠίΤο- 
ἀμοίοιγ ννοτά. Τῆεδε Ρᾶδδασες αἰδο Ώανε ἀξίαν είπε ΠηπηεάΙα{ε]γ 25{6Υ 

δίκην Οἵ δεραταίεά ὮΥ α 5ἱησ]ε νοτά. ΤΠε ροδίξῖοη οἱ ἀξίαν αἴἴεί δοῦναι 
(Ματκ!.) Ότεαἷς πρ {με ππρ]εαςαπί 5αοσεςδῖοη οἱ θΙπηί]ας Ἱη]ίαὶ 5ος 
ἵη δίκην δοῦναι δύναιντ᾽ ἄν. Το το ἀξίαν αἴτε δύναιντ᾽ ἂν (Ετ., ΤΗ.) 
ὶ {ο αάά ἴο ἴπῖς απρὶεαςδαπί 5ουπἀ ἴπε αγνατά οοπί{αδίοη οἱ 5ουπά 

Ῥείπεεη ἂν ἀξίαν απά ἀναξίαν. ὃ 
38. κατηγορηµένα Ο: κατηγορουµένα (540) Χ. ---ἢ ὡς πόλεις Μευί- 

Που; πόλεις Χ: ἢ πόλεις ΜατΚΙ., ΤΗ. 

80. ὑμετέραν Ἐς.; ἡμετέραν Χ. 

4ο. τοσαῦτα ἐσκύλευσαν Ἡς.; ἐσκύλευσαν τοσαῦτα Φ6]Π., ΤΗ.: οἵπ. 

τοσαῦτα ᾱ. --ἀφείλοντο, . . . κατέσκαψαν' Ἰλάπ., ΤΗ.;: ἀφείλοντο; 

. κατέσκαψαν; Υυἱς.--- ὅτι ἑαυτοῖς ο]υἱ{6ί Αΐ{ἴεί Τ8ΥΙ. απά Ὦ5.; οἷς 
αὐτοῖς Χ. | 

41. αὐτοῦ ΏοῦτεῬ; αὐτῶν Χ. 

42. ἔπραξεν Αἱά.; ἔπραξαν Χ. 

43. ὑμετέρῳ Φίερῃ.; ἡμετέρῳ Χ. 

Δ4. φυλὰς Ταγ].: φυλακὰς ᾱ.--- Χρείη Βεχ]ς.; χρὴ Χ.--- ψηφιεῖσθε 
(οῦ.: ψηφίσησθε Χ. 

45. καλῶς ΕΤΡ.; καὶ Χ.---ὑμᾶς ΜατκΙ.; ἡμᾶς Χ. 

47. καίτοι κἀκεῖνοι Ηετίιείη (27677165, 13. 10): καίτοι Χ, ΤΗ. 
48. ἐχρῆν αὐτὸν Βε]].; ἐχρῆν ἂν Χ. αὐτὸν (Ιπίεπςίνε) αἀάς στδα!]γ 

{ο {πε {οτοε απά ἀἱςρ]ασες α ἰτουβ]εδοπης ἄν. (οοάμ]ηὶς ἀείεηςε οἳ {Πῖ5 

ἄν (4ΜΤ. Ρ. 419) τεδίς προη {Πο ἰΓαηδ]αίίοη “«Ώαγνε Το Ὁ {0 ἐχρῆν: “2 
Ζε ᾖαά ὄεεῃ αι ᾖομεσέ 7121, ᾖε του] Λαωε ᾖαα, γ9ή, {0 αὐθίαίη 7070 

ζωτυζεςς]1έος 1 ο[Ἴεε” « ποῖ Ῥεϊῖπο απ Ώοποθςί π]8Ώ, Ώο αῑά ποῖ Ίανε {ο 

αὈδίαιη {ΓΟΙΩ Ιαπήεδ5Ώεςς ΊΏ οίπος.’  Βαΐ «ῃανοα (ο) ἶ5 Ίαδί απιρίσαουις 
εποισῃ {ο Ῥε πϊς]εαάίπς; 1 «ον6Ι5 Ῥοί]μ οχίεγπαἰ απά πηοταΙ πεσεδς!{γ. 

Η 1π (οοάν]π Ρῄταδο νε 5αΏςβίαίε τε 5ἰπ]οί ἰταπδ]αίίοη οἱ χρῆν, 
οὐ ραί{οᾗ, Ἡνε Ώανα, “ ποῖ Ρεϊῖπς αη Ποπεδί 1ηαἨ, Ώς ἵας5 ποί ἀπάει οΕ]]- 

σα{1οπ {ο αὈδίαίη ΠΟΠ Ιαψ]6ς5ηεςς ἵη ο{ᾳπος,” εινα {αίαΙ αρςατάΙγ νυλ]οὮ 

Γα Έοεμπε Ροϊπίεᾶ ουί. ΤΠε αροἀοβῖς οἱ εἴπερ ἦν ἀνὴρ ἀγαθός ἶς ἵω μὴ 
παρανόμως ἄρχειν απά μηνυτὴν γίγνεσθαι; Ῥοῖι ατε οοηίταἴγ ἴο {αοί, 
ἐχρῆν ἶ5 ποῖ. -- ἀλλὰ τὰ ς:; ἀλλὰ τἀληθη Χ. 

» 
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πο. αὐτῷ Οοπί.; αὐτὰ ᾧ Χ. 

οι. τὰ πράγματα (:εΡ. (ορ. 13. 6ο): µοι ταῦτα Χ. 

6ο. εἰ γὰρ Φελοίί; καὶ γὰρ Χ.-- ἣν Ο: ἂν ἦν Χ. ---κατειληφότος: 
κατειληφότες Χ. --- εὔνοιαν ἸΜατχ]., ερ. ὃ 49: συνουσίαν Χ. 

63. (1) πρὸς ἀλλήλους διαλλαγήσεσθαι (Ἠαιιαετ) 

ὧς ἀμφότεροι ἔδειξαν ((αηίΐςι) ; 

(2) πρὸς ἀλλήλους ἔσεσθαι, ὡς ἀμφότεροι ἔδοξαν Χ; 
(3) πρὸς ἀλλήλους ἔσεσθαι, ὡς ἀμφότεροι ἔδειξαν (Οαπίετ) ΤΗ.: 
(4) πρὸς ἀλλήλους ἔσεσθαι, ὡς ἀμφότεροι ἐδείξαμεν; (ἀθε], Επ.-Ε.: 
(5) τὰ πρὸς ἀλλ. έσεσθαι, ὡς ἀμφοτέροις ἔδοδεν ΕΙΡ. 

ιν (34) ΤΠ. δαρρΗες τὰς διαλλαγάς {πο τῶν διαλλαγῶν 3Ώογνε ἃ5 
ουρ]αοί οἱ ἔσεσθαι, Ὀιΐ ἴἶνε Ίθατες αἱπιοδέ Ιπεν{ίαΡΙΥ ἴαἷκες ἔσεσθαι Ὁηὶα 
Ώια αβ]εοί Οἱ εἴχομεν; ΕυΏτ 5ο Ἱπίειρτείς Ἡ, απά ἰταησδ]αΐες (4) 7 
τυζ]γαο ὀεΙαεγ είς ϱερεεΙα/αεγ οεζη, τυῖε τυῖ θεΙῶεγςεῖ ΣεζΡίεΏ, ἃ 

{ταηδ]αίοη {λπαί Ίεανες ἴμε {ΠοιςσΠί νασιοε απά Ἱποοπιρ]είε. μπε 5αϊηθ 

οβ]εοίίοηπ Πο]άς ασαἰησί (5). Έοι (τ) ἶ5 ἴπε {αοί ἴπαί ἴπα ἀεδίτε {ΟΥ 
τεοοηοϊΠαίοη απά 15 ἀείεαί ὮΥ Ἑταϊοδίπεπες' {Πεηάς ἶ5 ἴπε οεηίταἰ 
(λουςΗί οἱ {6 Ραδδασε, απᾶ οὐσΏί {ο Ῥε ἀεβηΙεΙγ εχρΓεδςεᾶ. -- αὖὐ- 

τοὺς ὅ. ΎψΜοα πησΏῖ εχρεοί α πιοτε ἀεβη]ίο ποτά, γεῖ Ίπε νετΥ ναριεηεςς 

ΟΓ αὐτούς Πἴ5 {πο ἀε[ίοαογ υηϊίὮ υνΏ]οὮ Τγδῖας ἶς δρεακίηςσ {ο ἃ ρατῖ οἱ {πα 

ατγ οἱ ἐ]λαίγ οἵύΏ ἀθίεαί, απά {πε τεδίγαϊπεά εχργεςδδίοη κρείττους ὄντες. 

55. γενόμενος ΕΥΟ.; ὁ τῶν τριάκοντα γενόμενος Χ.--- καὶ (αΐίει Κρι- 
τίᾳ) οἵι. Χ.--- αὐτοὶ ΜατΙ.: αὗτως Χ. ---τοῖς Ἐ5.: ἢ τοῖς Χ. 

56. ᾧ καὶ Γκη.; οἱ καὶ Χ. 

57. εἰ δ ὑμεῖς δικαίως, οἳ τριάκοντα ἀδίκως Ἐς.; εἶ ὃ ὑμεῖς ἀδίκως, οἳ 

τριάκοντα δικαίως Χ.---δη ΦιερΗ.; δὺ Χ. 
ϱ8. αὐτῶν: αὐτῶν Χ.--- στρατεύεσθαι Χ; στρατεύσασθαι Ο, ἀείεηάσά 

ΒΥ Ε. α5 ρετΏαρς οοττεοί, οἩ {πε στοαπά ἴλαί πείθειν αςυα]1γ ἴακες {πε 
8ΟΓ. Ε.5 ΠΙΑΏΥ 1ΥδίάΏ 6χαπρΙες ΟΕ {Πε Ί5ε οἱ {πε 8Οἵ. ἴο ἴπε ηαδίάτε 

οἱ {με νετΏ 1{5ε]έ, ταί]ες ἴΏαη {ο ἴἩε οοπηεοίῖοη ψ{Ἡ πείθειν. Τοί Ρί65. 

οἱ 4η αοἴίοη θἱπιί]αΓ {ο στρατεύεσθαι οξ. Αε5. 2. 63 πείθων ὑμᾶς μὴ προσέ- 
χειν . . « μηδὲ... βοήηθεῖν; Ὀεπι. 5. 5 ἡνίκ ἐπειθόν τινες ὑμᾶς . 

βοηθεῖν Ἡλουτάρχῳ. Οἴλει Ιπδίαηοες οἱ πείθειν ΝΙ Ρτε5. ἵπβπ. α{ε 
Χεη. 4αῦ. 5. 1. 14: ΌΏεπιος. 32.7: ΑοδοΏίη. 1. 48, 2. 154: Τῆιας. 2. 

ο σε θα 

5Ο. ἐδανείσατο: ἐδαγείσαντο Χ. 

6ο. πόλεις ὅλας ΟοΡ.; πόλεις Χ, ΤΗ. ---οἳς ΤαγΙ.; οὓς Χ. 

6τ. οὐκ οἵἳδ ὅ τι Ἐ., Νο οἶίθς 7. 42, 1ο. 31, 12. 37, 16. 9, 22. 22, 

24. 21: οἳὸ ὅτι Χ:; οὐκ οἷὸ ὅτι ΤΠ. --- πλείστων (οη!.; πλεῖστον Χ. 
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62. ἂν ΟΠΙ. Χ.---παραστῇῃ, ὡς Χ. ΤΠε (ποισηί 15 οἶθαι ας 1έ θἰαηςΐς: 

{πε 5αρροςεά οΡ]εοίίοΏ {παί ΙΙΔΥ ατῖδε ἵη {Πα πι]πά οἱ 50ΙΏ6 1ΙΓΟΓ ἶ5 Ρτε- 
οἶδε]γ {πε οβ]εσοίοη επαί Ὠειπποδίμεηες Ταΐδες ΊΏ 18. 15 εἶτα κατηγορεῖ 
μὲν ἐμοῦ, κρίνει δὲ τουτονί, 8Ώά 1 ἶ5 Ρτεδεη{ας {Π {λε 5αππε ἴειςε απ (Πεςίς, 

ΡΟΙ παραστῆναι ὡς ορ. Ρ]αἱ. Γαξογμς 2336: ΤΠαος. 4. 61. 2, 4. 95. 2 

Απάοο. 1. 64: Ώσςιιος. ή. 3. 36 (οἴπεινῖδε παραστῆναι ἵ5δ {ο]ονεά 
ΒΥ Ἰηπβη., Τῃής. 6. 34. 9, 6. 68. 3, 6. 78. 1).--- ἀπολογήσεσθαι Μαικ!.: 

ἀπολογήσασθαι Χ. --- ἐκείνῳ Ταγ].: ἐκείνοις 3. 

64. γὰρ ἣν Ἐς.: γὰρ Χ.-- τοὺς Θηραμένους Ἐταηζ:; τοῦ Θ. Χ.--- 

αἰτίου . . . Ὑεγενημένου ΒεΚ]ς.; αἰτίους . . . γεγενηµένους Χ. 

65. ταῦτ (Ἰαδεεῃπ; ταῦτ Χ.--- αὐτῶν ΦαιῤΡε, {οἰ]ογεά Ὦγ Ιαίετ εά]- 
ΤΟΙ5 σεΠΕΓΑΙΙΥ; αὐτοῦ Χ, Ὑάπ. 

66. τῇ πολιτείᾳ Ώοῦι.; τῇ πόλει Χ:; οιπ. ΤΗ. ----Κάλλαισχρον: κά- 

λαισχρον ᾱ. --- προτέρους (αΠίΕΓ: πραοτέρους Χ. 
67. ᾿Ἀρχεπτόλεμον: ἀρχιπτόλεμον Χ. 

60. σωτήρια ΨΙαι]].: σωτηρίαν Χ.---ἕνεκα Ἰλ]αδί.;: οὔνεκεν Χ. ΟΡ. 

οη 32. 1Ο. ---ταῦθ ἃ πρὸς γι]ρ.; ταῦτα πρὸς Χ. --- ἐπετρέψατε ια 

ἐπέμψατε Χ.---γυναῖκας: γυναικα Χ. 

7ο. αὐτὸς (αΠίΕΓ; αὐτοῖς «Χ. --- περιελεῖν : περιρλεῖν 2, --ἀποστερή- 

σεσθε (οῦ. ; απζστεριο σεσθε Χ, ΤΗ. οεε Κὔλπ. Τ. Π. Ρ. σφ1. 
71. ὡμολογημένος Ἠλαςί.; λεγόμενος Χ. --- ἐκείνων Ματ]].; ἐκείνου Χ. 
7ο. παρόντος: παρόντο, Χ.---μηδὲ Ἐπιρετίας: μήτε Χ.--- διαπει- 

λοῖτο (οΡ.; ἀπειλοῖτο Χ. ---ψηφίσαισθε: ψηφίσοισθε Χ. 

74. ὑμᾶς (οη{.; ἡμᾶς Χ. -- ἠκκλησιάζετε ΕΤῷ.;: ἐκκλησιάζετεΧ. Το 

οἴμει {οΓπι οἱ ααρπιεηί, Πίος Χ οἶνερ ἵπ 1,5. 13. 73 απά 76, ἐξεκ- 

κλήσίαζε, Ίνα5 αἱςο οετίαἰη]γ οὐττεπί (Κάλη. 1. 1. Ῥ. 415). 
74. µέλοι: µέλλοι Χ.---ποιήσεθ . . . κελεύει ΟΟΡ.; ποιήσαιθ .. 

κελεύοι Χ. Λι ἴμε τεαάίπσ οἱ ὅ νε Ίανο αεί εἶπε ἴωε οἴαησο {ΠΟΙΑ 
ορί. οἱ 1πά. ἀῑδο. {ο Ἱπαϊο., ἴπεη Ῥαο] {ο ορῖ. ΤΠε τεβδοηῦ {οἵ 5Ώ ή μης 
{ο {Ίο ν]ἰνια έσται ἵ5 οἶεατ, Ὀαί 1 ἶ5 5ατρτϊδῖης 1{ {Ώα 5ρεαΚκει 5ΏΗΐ5 Όαοκ 

{ο {πε οΡί. α5 ς οοπιθς {ο {πε ου]ήπα ης απά επιρΠα[ίο οἰαιςαο οἱ ἴπα 

Ρετῖοά. ΊΜοίθονεί ποιήσαιθ οἳ Χ πιυςί δίαπἀ {οί 3οἴ. 5αΏ]. ΨΙίὮ ἄν: 
Ραΐ {πε οἶαίςδε 5 επηρηαἰσα]]γ πηηαίΟΙΥ, 5ο ἴπαί ο 5που]ά εχρεοί {11. 

Ἰωά1ο. οἵ {αῖ. ορί. Τῆεςδε οοηςϊάἀεταίῖοης η]αΚα ΡΓοΡαΡΙΕ (ποί ΠεΟΕΡΞΑΙΥ) 

λα απιεπάαίίοη ποιήσεθ . . . κελεύει. 
Πδ. παρήγγελτο (ΟΡ.; παρηγγέλλετοΣ, ΤΗ. δέκα δ) Αἷά.; δέκα Χ. 

77. δεῖ Ο: δοκει Χ.--- οὐδὲν φροντιζόντων Λακ. Ὠοῦ. δες οη 

Ῥοιωτοὺς 16. 13): οὐδὲν φροντίζων δὲ τῶν Δακ. Χ.--- αὐτὸς αἴτιος Χ: 
αὐτοῖς αἴτιος ΚαΥ56Υ, ΤΗ. --- αὐτοῖς ἔργῳ 6; αὐτῶ ἔργω Χ. 

ΙΥΡΙΑΕ ---- 24 
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78. αἰτίου Ὑεγενημένου Ἐς5.; αἴτιοι γεγενηµένοι Χ. ---ἴδη Χ: δὶς 

Φα/)ε. ---γὰρ ἄ; γὰρ πρότερον Ετοδ.: γάρ ποτε (εΡ. Αάάῑῑοπς κε 
πρότερον, ποτέ, ατθ πο πεεάεὰά ΝΗ1ι ἤδη αΏᾶ ἴπο αοἵ1., ΠοἵψΨενεί ἑεπιρί- 

ἵηο {ο τεβάθίς Ἠηοςδε Ιαηςηασα Γεαιῖτες ἃ Ῥίαρ. ἴο τερτεδεηί οµΠε ραςί 

αοΐ α5 οἰθατ]γ Ρτε]πιΙΠα{Υ {ο αΠΟΐΠεΓ. 

70. τούτου Κµη.; τουτουὶ Χ. --- µαχομµένους μὲν ΟοπΠ{.; µαχομένους Χ. 

8ο. µέλλειν: µέλειν Χ.--- ὑμεῖς ὑμῖν αὐτοῖς Ε.; ὑμῖν αὐτοῖς Χ, ΤΗ.: 

ὑμῖν ὑμεῖς αὐτοὶ Εαπκλάπε]. ΤΠε οἶαμδες μηδὲ . . . πόλει 4Ώᾷ κάκιον.. . 
Βοηθήσητε {οτι {πο οαπήπαἄοη οἳ α 8εγος Οἱ απΠίμεςες; Ιὲ 15, 
{πεγαίοίς, αἰπιοδί ΠεοθβδαΙΥ ἴο Ἠανε α Ψοτᾷ (ὑμεῖς οἵ αὐτοί) εκ- 
Ρί6βςεά ἴπ απ(Πεδῖς {ο τύχης. ΤΠαπαϊπις οἴίαίίοἨ (Έτ.-ΤΗ. ρ. 187) 
οἱ 21. 14 Τοι ἴπε οπαὶβδίοπ οἱ ὑμεῖς 5 ποῖ {ο ἴπα ροϊηί, {ος ἴπετε {Πα 
απιΏεςίς 6 ποί Ὀείψεεη ἐμέ απά {να 5αΏ]εοί οἳ ἁδικήσετε, Ὁαί Ῥε- 
Ώπεεη ἐμέ απά ὑμᾶς αὐτούς. Ἠϊς οΏ]εοίοη {ο ἴπε ἁἀῑδίαγρίης εΠεοί 
οἱ ἴπε Ιηδειῆοιῃ οἱ ὑμεῖς αεί {πε Ίοηπρ 5ετῖες οἱ νειος ππετε Ι Πας 
πο Ῥ6επ αεχριθςξδαά 5 πηεῖ ΡΥ {Πε οἶοδε]ν ρατα]]εὶ οοπβίταςίίοηυ οἱ 

19. 15. 

. Ἑτ. κατηγόρηται ΒαΚα; κατηγορεῖτε Χ.--- μὲν Ἑ.:; δὲ Χ. ΤΙ. κατη- 

γόρηται πιατ]κ5 ἴμε {ταηςΙῆοη οπ1 {Πε αίίαοκ οἩἳ {Πε ϱατεετ οἱ ΕΓαΐο5- 

ἴπεηες αηΏά {πα οἴμει πιοάθταίε. Τ{ε ου Ὀδείαίοι οἱ μέν {οι ἴπε 

πιθαη]ησ]εσς δε ἶ5 {πατείοτα ]α5παά ὮΥγ 27. 1.--- ὁ αὐτὸς Ματχ].; αὐτὸς 

Χ.---- κρινοµένων Ἐς.; γινοµένων Χ. 

82. καὶ οὗτοι Ὠοῦτ.; καίτοι οὗτοι Χ.---ἀκρίτους: ἀκρίτως Χ. | 
83. ἀποκτείναιτε Ῥεχκ].; ἀποκτείνοιτε Χ.--- ἀκρίτους «; ἀκρίτως Χ. 

-δηµεύσαιτε Ἐδ.; δηµεύσετε Χ.--- τὰς οἰκίας 96]Π.; οἰκίς Χ.--- 

ἐξεπόρθησαν; ΤΠ. {οἶίοις Ἐτὼ.-(εὈ. ἵπ υτίῖης ἐξεπόρθησαν. Νλοαί 
{λα Ιπίειτοσαίοπ ἢ . . . ή ἶδ Ιε5ς Πίῆης {Παπ καὶ . . . καί. 

84. αὐτῶν τὴν ἀξίαν Αισεί: αὐτῶν Χ: αὐτῶν ἱκανὴν Θἱπίεηϊς. ---- 

δύναισθε Βε]]ς.; δύνησθε Χ. ---δοκεῖ: δοκῆ Χ. ---τοσοῦτον ἢ Ἐ5.: τοσοῦ- 
τον ὃ Χ. 

ὃς. ἐδύναντο Ματ]].; δύναιντο Χ.---ἐλθεῖν Ο; ἐλεῖν Χ.---ἔσεσθαι 

καὶ (οῦ.; ἔσεσθαι τῶν πεπραγμένων καὶ Χ ; ἐσ. τῶν τε πεπ. καὶ Ἐ5., ΤΗ. 

Ορ. 22. 10, 39. 34. 

86. συνερούντων Ἐς.; ξυνεργούντων Χ. ---κἀγαθοὶ Οαπίες; ἢ ἀγαθοὶ 

Χ.---τῆς τούτων ΜατΚΙ.; τῆς Χ.--- ἀπολλύναι ΜατκΙ.; ἀποδοῦναι Χ; 
προδοῦναι Οοπῖ. --- οὐδὲ Ἐς.; οὔτε Χ. 

88. τῶν ἐχθρῶν (ΕΡ.; παρὰ τῶν ἐχθρῶν Χ. --- δεινὸν εἰ: δεινὸν οἱ Χ. 
---ἐπ᾽ αἀάεά ὮΥ ἘἙς.:; ἀπολέσασιν που Χ, ΙΙὮ πιατ]ς ἵπ {πε πιατρίη δἱς- 
πηηγίης οοιταρίίο. --- βοηθεῖν Ἰυἱσ.; οηθεῖεν Χ. 
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8ο. πολὺ Ψυὶς.; πολλοὶ Χ; πολλῷ Ες., ΤΗ. Τμδίας Πας πολλώ νν]έῃ 

πλείων ἵη 7. 6, 24. 16, 29. ὃ: οἴπειψῖδε ΜΙ{Π τε «οπηραταἶνε Πε αἶγνναγς 
ηδε5 πολύ.---ῥᾷον ΦΙερΗ.; ῥᾳδιον Χ. 

9ο. δείξετε ΜαΙΚΙ. :; δείξατε Χ. 
9ἱΙ. ψηφίζεσθαι Ῥεχ]ς; ἀποψηφίζεσθαι Χ. ---κρύβδην εἶναι 96]. ; 

κρύβδην Χ. 
02. διὰ τούτων Ο: διὰ τοῦτον Χ. 
03. μὲν Βαϊίει; μὲν ἂν Χ. 

94. πονηροτάτων ἘἙς.; πονηροτέρων .--- σφετέρας ΜαηκΙ.; ὑμετέ- 
ρας Χ. 

95. ἐξῃτοῦντο (οηί.; ἐζητοῦντο Χ. 

96. ἀπέκτειναν Ἐς.: ἀπέκτενον Χ.-- ἀφέλκοντες Ἐς.: ἀφελόντες Χ. 

99. προθυµίας οὐδὲν (απΠί6Γ; προθυµίας Χ.--- ὑπέρτε τῶν ἱερῶν Φα1ΡΡΕ;: 

ὑπὲρ τῶν ἱερών Χ. 
τοο. ἡμῶν: Απσετγ; ὑμῶν Χ.-- εἴσεσθαι ἆ; ὄψεσθαι ΟΙ εἰσόψεσθαι 

Ἡαπιακετ. 66 (ΟΠΙΠΙΘΠ{ΑΤΥ. -- κατεψηφισµένους ἔσεσθαι Καγ5εΓ; κατα- 
ψηφιεῖσθαι -ᾱ. ---τὰς τυµωρίας ἘΤαΏΖ; τιμωρίας Χ. 

ἄν] 

1. συνῄδη: συνῄδειν Χ, ΤΗ. 1 Ίανα {ο]ογεά Μοισαη ἵπ τεδοτίης 
τε οἰάςι {ΟΓΠΙ εις απά εἰδεΝΏείε; ορ. 12. 15: ΚὔΠη. ὃ 213. 5. 

2. ἀηδῶς Ἑς.; ἀηδῶς ἢ κακῶς Χ. 

8. καὶ περὶ Ἐς., Ετ.-(εὈ.-ΤΗ.; περὶ Χ: καὶ (νή(ποιί περὶ) Ηειν'., 

ΤΠ. ---ἵππευον Ἐη.; ἵππευον οὔτ ἐπεδήμουν Χ. 
4. ἐπεδημοῦμεν αἀάεά αἴἴει πολιτείας ὮΥ ΜατΚΙ., αἴτει καθαιρουµένων 

ὈΥ ΙζαγΡεΓ.---µεθισταµένης τῆς πολιτείας Αἱά.; µεθισταµένη τῇ πο- 

λιτείᾳ Χ. 
5. μηδὲν Ἐταποκεη; τοῖς μηδὲν Χ, ΤΠ. ΈΤΠετο 5 πο δεραϊαίοηπ οἱ 

ἵννο οἶαδςες, Ὁμί οἶοδα οοπηθοίίος οἱ πο οἰατασἰετςίῖος οἱ οπς οἶαςς, 

πο 5εσοπά, ἵπάθεα, στονΊπς οιῖ οἱ ἴπε Πτςί. 
6. ἐγγεγραμμένοι Ματ]].: ἐπιγεγραμμένοι Χ. --- ἀναπράξητε Ἠατρ. 

5.0. κατάστασις; ἀναπράττηται ἅ; ἀναπράττητε Υυἱθ. Ῥείοτε 96]. : 
ἀναπράξαιτε Φ81ΡΡ8. Μοτ. ἀείεηάς ἀναπράττητε 35 το[εττῖης {ο « {πο 
τερεαίεά ΠΙΊηΡεσ οἱ σ.δες”; Ρα ΤἸγδίας ἶ5 αὐ]ίε α5 Πκαιγ {ο Ἠανε 

(ποιφΏί οἱ {πε 5ΙΠΙΠΠΑΤΥ τεδυ]{ (ά αρεποί αοπςί”) α5 οἱ ἴπε ἀείαΙ]]εά 
Ῥτουεδς, 5ο {λμαί 1{ Ώεοοιπες Ρατε]γ α αἀθςίοι οἱ {πε ψεϊρ]ί {ο Ῥε σΊνεῃ 

ἴο ἴπε αποἰαΠοι α5 Ἱπάερεπάεῃί ἰοχκίιαὶ ενἰάεποε. 
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7. ὡς κατάστασιν παραλαβόντα Ἐ.ς οὔτε κατάστασιν παραλαβόντα 

Χ: οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα Ῥακε, ΤΗ. ΤΠε τεαάίης οἱ Χ Ότεακς 
ἴπε οοηπεοίίοη οἱ {ποιρΏίς {πε υΠοίε αἴθαππεηί ἴασης 9Η ἴπε αβΏδεηοε 
οἱ {με Παπιθ ΠΟΠ {πο ΡΗγ]ατοΏς) Η5ί.--- ὅτι ΚαΥΦ6Ι; διότι Χ.--- ἄπο- 

δείξειαν Ἑς.; ἀποδείξαιεν Χ. 
8. ἢ: ἦν Χ, ΤΠ. 1 πανε {ο]ουιεὰ ἸΜοιραΏ ἵπ τεδίοτῖπς {πε οἰάε 

Αίῑο {οτπ. Κάµῃ. ὃ 295. 4. (Ορ.οη ὃΙ απἆ ΟἨ 12. 25.--- ὥστε μηδὲν 

δὺ ἄλλο µε Ταγ].;: ὥστ εἰ μὴδὲν διαβάλλομαι Χ. 
9. αὐτῆς ΕΙΡ.; ταύτης Χ; ορ. 1Ο. 55. ---µόνων: μόνο” Χ. 

11. διῴκηκα Ξ4Πρρε; διῴκησα Χ; ἢ τὰς Ε.; ἢ περὶ τὰς Χ. 
13. Ῥοιωτοὺς ΡετίΖ; τοὺς Βοιωτοὺς Σ. {η 110/12111110115 71111177 145147- 

βαλιαδν 7.γς1ά5 εος{α11{ 6217 14911121 ΦΕ(10 1114: 21074μα 101υῇς οἶε αγ{δούο 

Φομ41, Ῥοτίζ, Ο1051. 75. 1. 6. --- ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας Χ. 

δεῖν ας οααδεά πηαος αιεδίο, Ραΐ (ΕΕ. πας 5μοσεςςέα]]γ ἀε[επάςεά Ίΐ 

Ὦγ οοπιρατίδοι υπ ΤΠας. 4. 1ο. 4 ἀπὸ νεῶν, αἷς πολλὰ τὰ καίρια δεῖ 
ἐν τῇ θαλάττη ξυµβῆναι. Ἠετε δεῖ ας οἰεασὶγ {πε ἔοτσοε οἱ “«ΠΙΔΥ Ῥο 
εχρεοίεά.;  (ε[ρ.ς οοπιραΓΙδοη οἱ ΑεδοΒίη. 3. 17ο 5 1655 οοην]ποῖπς, 

{οί {ποια δεῖν τείεις {ο υΏαί ο1ϱ2έ {ο Ὦε {ουπά ἴο τηεαί α ἀεβηϊίίοη, αδ 
υε]] αἂ5 {ο ]αί οπε οχρεοίς ἵο Ππά. --- Ἠγουμένους: {πε ΦΥΠΟΠΥΠΙ {ο 

νομίζοντας ἵΏ α ρατα]]ε] οἰαιςε ἵ5 αω]ίε ἵη Τ,5ίας)ς 5ίγ]ο, Ραΐ Ιέ {9 5ί{απσε 

ἴαί α ης Ιπβηϊήνο ἆοες ποί οοπιο Μ{Ώ 1. Ῥετπαρς ὙΜεἰάπεις οοἩ- 

Ἱεοίατε ἵ5 τὶσ]Ώί, κίνδυνον ἐφεστάναι ἡγουμένους. Καγςδετ υου]ά εἴ{ὰδα 
ἠγουμένους. --- εἶπον Ώο8Γ., ορ. 1. 23: έτι Χι ἔφην 6, ΤΠ. (Ῥαΐ οπΙγ οπε 

Ῥτοςε ἰπδίαησε οἱ φηµί -- κελεύω 15 οἴίεά, Χεη. 67764. 4. 6. 11).---παρα- 

σκευάσαντα ΙΠ416. Α]ά.; παρασκευάσαντι Χ. 

15. ἐναποθανόγτων ΜΑΤΙ. : ἐνθανόντων Χ. ---ὕστερος ΟοπΠί.; ὕστερον 

Χ. --Στειριῶς Οοῦ.; Στειριέως Χ. 9εε Μεϊδίετπαης,ὃ δ 57. Ιο.--- τοῦ 
πᾶσιν ῬΒεΚκ]κ.; τοῖς πᾶσιν Χ. 

16. προσιέναι Χ; παριέναι Ἠοιραί, οηἩ ἴπε στουηπά {παί {νε ροςί ν/ας 
φε]Ζεά {ο Ῥτενεηί {με ν]οίοτῖοις θρατίαης Ποἵη «ραδδίης οἨ {ο {Πε ποτίἩ ; 

Ῥυέ ἔἶα ροίἰπὲ Ώετε ἶ5 ταίπετ {παῖ Μαπίμεις γοι]ά νοἰαπίατ1γ Ίεανε α 
Ροσί υπ] Ίνας 5ο 5ἰτοῦρ ἴλαί {πε αΠΕεΙΩΥ σοι]ά ποί αρρτοᾶς] (προσιέναι) 
{ΟΥ α Ῥίαος οἱ στεαί ἀἆαηρεί. --- ἀποχωρίσαι Χ:; ἀποκληρῶσαι Μ. Τ]ε 

επιρμασίς ἵ5 προη ἴἶε {αοί ἐλλαί α ἀῑνίδίοη Ίνας {ο Ῥο 7ε/οσεά {τοπι ΤΠεϊς 

Ροβίΐοη οἱ δα{είγ. -- σεσωµένουςο Ἰλάπ.; σεσωσµένους Χ, ΤΗ. Κύὔπη. 
1. Π. Ῥ. 544. 

18. κομᾷ Ἡαπιακει; τολμᾶ Χ. 
το. ἀμπεχόμενοι Ώοῦγ.; ἀπερχόμενοι Χ. 

2ο. τὰ τῆς Κ.; τῶν τῆς . 
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21. τοὺς τοιούτους ΕΤΑΠΟΚΕΏ;: τούτους Χ.--- πολλοῦ ἀξίους (οῦ.;: ορ. 

[Ο. 3, 33. 3: ἀξίους Χ.; ἀξίους τινὸς Ῥ. Ἐ. Μά1ετ, ΤΗ. Ἰωδίας 16 
ορεακίπρ οἱ ΙεαάετςΠῖρ η ραρ]ο αΏαίσδ; Ίε γψοσ]ά Πατά]γ 5αΥ {λαί ια 

Ρεορίε οοηςιάετεά ροµβσαἰ Ιεαάεις α5 {Ώε οΏΙΥ Ρεορ]ε ποτίὮ αγ/ήζρ: 

{Πἱ5 νυου]ά ταῇβεοί οἩ ίοο ΠΠαΠΥ οἱ Πὶ5 αιάΙ{οτς. 

ΧΙΧ 

ΤΙήε, ΥΠΕΡ: ΥἨΟ ᾱ, 

2. τὴν προθυµίαν Ε., αἴτει ζγαρ.7ο: οἵη. τήν Χ.--- ὥσπερ καὶ Ὑ)αςί. ; 
ΟΠΠ. καί ᾱ. 

8. τοῦ μεγίστου ΕΤταποκει αΠἴΘἵ Απάοο. 1. 1 : ΟΠΙ. τοῦ χ. 

Δ. ὑπὸ πάντων τῶν παραγενοµένων ὮοΟῦΥ.; ὑπὲρ πάντων τῶν πεπρα- 

γμένων Χ; ὑπὸ πάντων ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων Φ8ΙΡΡΕ, ΤΗ. 
6. ἰδεν (οπῖ.: δεινότατον ἅΧ. --- ἐθέλοντε Ῥετίζ (Μεϊδιεγιπαηςιὃ 

Ρ. 178): θέλοντες Χ. 
7. οὐδὲ γὰρ Ὠοῦτ.; οὐ γὰρ Χ.-- ἀπέδοσαν: ἀπέδωκαν Χ. ῥεε Μείς- 

{ετπαπςιὸ Ρ. 19δ. ΟΡ. Ρατ, {ε1. 7145. 57. 425 Π.---η συμφορὰ Ἐς.; 

συμφορὰ Χ. 
8. ἀπὸ τῶν τοῦ Ηα]ροετίδιια, αίτετ ἐκ τῶν τοῦ οἳ Έταησκεηπ; ὑπὸ 

τοῦ Χ.---οὕτως ἐν δεινῷ Ἑπ. ΟΡ. Ὀεπι. 15. 33 οὕτω ὃ ἦν ὁ Φίλιππος 
ἐν φόβῳ. ἐν οὕτω δεινῷ Χ, ΤΙ. (ΜΕ. οἴίες τῶν οὕτω δεινῶν 1,ποίαη 
᾿Αποκηρυττόμενος 14). 

0. ἀνήλωσεν Ταγ].: ἀνάλωσεν Χ. 

το. ἡμῖν: ἴ]ιε ἀαίῖνε ΙΕ δαπανῶντος ἵ5 ποῖ Ἱπιροςαίρ]α, (Ποισ]Ἡ ποί 
αδθά εἶδεπΏστε ΡΥ [δία», Ραΐῖ {πε οπαησε ΠΟΠΙ εἷς αὐτόν ἴο {πα αι. 

σἶνες {6αςοΏ {ΟΥ {πε 5µ5ρ]οίοη {παί α νοτά 15 Ιοδί ἵηπ {πε 5εοοπά οἶαυςα 

(δόντος, ο]αϊίοί; χορηγοῦντος ΜαΤΚΙ.: ἀναλώσαντος ἘΤΑΠΕΚΕΠ: λῄτουρ- 
γοῦντος Ῥ. Μήά]ἱετ: ἐπιδιδόντος, Ὑἀπ.). ---- ἄλλοθεν ἔχωσιν Ἐ. (ἄλλοθεν 
αἴϊετ Ἰλ7εςί., ἔχωσιν αἴτει Φε61.); μὴ δῶσιν Χ. ἜΤΠε οοιτεοοη οἱ ἴπε 
ἱπιροβείρίε τεαάϊπρ οἱ ἆ ἵ5 Ρατ οοπ]εοίαίε; κερδάνωσιν ΤΠ. αίετ 

Οοπί.; λάβωσιν Ο: λαβεῖν δυνηθῶσι Ἑς.; κτήσωνται Ώοῦς. 
11. τοῦ ἀγῶνος ἩἨα]Ώετίδπια: καὶ τοῦ ἆγ. Χ, ΤΠ.--- ἄκροασαμένους 

ἡμῶν: ἀκροασομένων ὑμῶν Χ.---νοµίζητε Ἐς.; νοµίζεται «Χ. 

12. ἐμὴν ἀδελφὴν Ταγ].; ἀδελφὴν Χ. 
13. τῇ τε πόλει Ἑς.: τῇ πόλει Χ. ---ἕν γε Ὦ5.; ἔν τε Χ. ---βίου παν- 

τὸς καὶ: βίου πᾶν καὶ Χ. 
15. ἐθελόντων: Θθελόντων Χ: 58 ΟΏ ὃ 6.---οὖὐκ ἔδωκεν Ῥεκ].;: οὗ 

δέδωκεν Χ. --- ὄντι Φαίδρῳ Ταγ].; φαίδρω (510) ὄντι Χ. ---τῷ αἴτετ Φαί- 
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δρῳ «αἷα. Ἐς. ---κἀτ Φαιῤρρε; καὶ Χ. ΤΠετε 6ίε οΗΠΙΥ {Μο ἁααρΏίοις 

(δ 17). 
16. ἡ ἐν Ἑλλησπόντῳ: ἡ σα. Ρ. ΜύΠετ. 

17. τοῖν: ταῖν Χ.--δε ΤΗΠ.: υἱώ Χ. 

18. ἂν Χ; δὴ Φαιῤῥε. --- ἀρκοῦν ἦν Ρ. ΜίΙει: ἦν Χ. 
ΙΟ. Διονυσίου Φαιρρε; καὶ Λυσίου ᾱ. Αραϊηςί ἴπο Μς. τεαάίησ 

ἔωτεςα οὈ]εοβοπς Πάνε Ῥεεη ταίδεά: (1) Τί πιαΚες Τγδίας ἃ ξένος Οἱ ἴλε 
Αἰποηίαη ΑΠδίορμαηες. ΝΟΝ ΨΠῖε Τγδίας Ίναδ ποῖ αἩ ΑίΠεπία οἳ]- 

Ζεη, Ὡς ηαά Ηνεά αἲ Αίπεης α5 ΡοΥ απᾶ γοιίΏ, απά Πο Ἠαά ΠΟΥ Ῥεεῃ 

Ραοἰς ἵπ {ε οἵξγ 50116 {πνεπίγ-Βνε Υεαί5; 1 5 Ὠατά ἴο Ῥε]αενε {αί Ἶε 

νου]ά ἐπίπ]ς οἱ 5 τε]αέίοη {ο ΑπϊςίορΏαηες α5 δενία. (2) Ἡ Τγδίας ας 
Ἰοοκεά αροᾳ ἃ5 α δι{αὈία πιαη {ο Πειρ νπ Ὀϊοηγςίαςς ΠεπάςΠϊρ 1η 

493, Ἱ ἶ5 ςὐτρτίδίης {ο Επᾶ Ὠίπι 1π 35δ, ἵπ ἴπαε Ο]γπιρίο 5δρεεςῇ, 

υτρίησ {Πε (ατθε]ς το απίίε αφαἰηςί Ἠϊπι. (3) Π ποιά οετίαἰΠΙγ ποίῖ Όε 

ἵη σοος ἰαδίς {οἵ Τ,Υ5ίᾶ5 {ο ἀἰδπι]5ς {πο σεπεταὶ Έάποπιάς Νηλοιί α γοτά 

οἱ αρρτεοἰαίίοηΏ, ΝΠΐα οαἡΐπσ αἰεπΏοη {ο Πὶ5 οὗηΏ 5ετνίοεθς {ο {με ἆε- 

ΠΙΟΟΓΔΟΥ. 941Ώρ6 οοπ]δοίιτε Γεςίογες {ο ξενίου Ιΐδ ποίπιαΙ {ο:σς, απά 

σῖνες {ο {πε ρατβοῖρία] οἶααδες {οΠοπίπο τοῦ Ἑὐνόμου α τθαὶ ιηεαπίης, 

{οτ {Π6γ Ρτίης οαί {πε Πίπεςς οἱ Ἐάποπιας {ος {πε ΕΙΩΡΑΘΦΥ ΡΥ 5πον]ησ 
Πὶς οοταῖαΙ] τε]αίίοης ἴο Ὠ]ἱοπγδίας οἨ {πο Ο1Π8 δἱάε απά {πα ἀδιποσΓαογ 

οὮ {6 οίπετ. ΛΑ {πο Μς. τοαάῖησ ἴλἩετο ποι]ά Ῥο α ἀερατίατα ΓΓΟΙη 

{πε τοα] ροῖπί, ἵηπ οτάθί {ο {Πο αΓοἀπά {πε ΠΠΕΠΙΟΤΥ οἱ ΑτξίορΏαπε5 
5οπιείῃ]ης ο {πο ρορι]ατΙίγ ἰλαί Εγδία5 ϱεΠ]ΟΥ5. 

20. τὰς τριήρεις ΕΤΡ.; τριήρεις Χ.--- παρεσκεύαστο Βε]κί.; παρε- 

σκευάσατο Χ, ΤΠ. ΤΠε οοηίεχίέ ἀεπιαπάς είπε Ρ]υρί. οἱ ἱππρί. 
21. δέκα οα. λεδι Ίπ ὃ 43 ἄιε ατῆο]ε (τὰς δέκα ναῦς) Ἱπρ]]ες 

ἴλαί ἴπε ΏάΠΙΡΕΓ ας σἶνεη Πείο. --- τοὺς ααα. ΕτΏ. 
90. οὖν Ἐχο.; δοὺν Χ. -- ἀπορῶν Καγδει; εἰπὼν Χ. ---ἢ δίερῃ.; 

ᾗ Χ, Ῥπ.Ε. 
23. μηδενὸς ἹΜατκ].; μὴδὲν Χ.--- ἐκ Ἐύπρου ΤΠ. {ο]οινς η. ἵπ 

οπη{μης {Πεςθ 1ΝΟΓά5, απά {πεὶγ οΠρίη ἂ5 α οἷο5δς ἶ5 5ο θαδίΙγ εχρ]αῖπεα 
Όιαί {Ίου οαπηποί Ὃε ἀείεπάεά πΙὰ απγ οετίαΙηίγ. Ὑεῖ ἴπε εχρίεδδΙο 

ἶς α ροβδδῖδ]ε οπς ΜΙίΏ ἀπορήσειν, 35 6 568 ἨΝΠει ΝΕ μ5ε {πε ροδίνε 

{ΟΓΠ1, πάντων εὐπορήσειν ἐκ Ἰύπρου (56ο Ἐπ.-Ε. σα ᾖ00.).--- ὑπολιπέ- 
σθαι Ιρδίᾳς; ὑπολείπεσθαι Χ. ---οὐκ εἰ ἦν: οὐκ ειην (51) Χ: οὐχ ἃ ἣν 
Ῥεχκ]., ΤΠ. ὍΤπο Μς. τοαάϊπς Ρρτγεδεηίς πο ἀἰῃπου]ίγ ΙΓ πε ἀπάειδίαπά 

πάντα ἵο ΠΊΘΑΠ αᾗ {16 ΠΙΟΠΕΥ τεααῖτεά {ος {με οχρεάἰίομ, ποί αἰἱ οἱ 

ΑτδίορΏαπες”5 Ρτορετίγ (τῶν ὄντων). -ἐφ ᾧὥτε: Ἐη.; τεΣ, ΤΗ. Το 
ἔνο φίταησεηεςς οἱ ἔε οοὔτάἰπαίοη οἱ χαρίσασθαι απά κοµίσασθαι ἵη 
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πο Μς. τεαάϊης ἶ5 αἀάεά {πε ἀβιου]ίγ οἱ εχκρἰαϊηίπσ µή {οτ οὐ (μὴ 
ἐλάττω). --- Κάλε .. . ΜΑΡΤΥΡΕΣ συιρρ]εά Ὦγ ὙΜεςί. {ο ΠΙΙ ἴἶιε 
ἰζζ/ᾳ ἱπνοὶνεᾶ ἵη τῶν μὲν μαρτύρων ἹπππεάίαίεΙγ {οονίηπσ ΜΑΕ- 
ΤΥΡΙΑ Ιπ ΣΧ. 

24. ἔχρησαν τὸ ἀργύριον Ἐς.; ἐχρήσαντο Χ. 

26. μὲν . . . φιάλην χρυσῆν: φιάλης μὲν χρυσῆς ἅ; ΦαΙΡΡΕ ἴΓ8Π8- 
Ροδαά μὲν {ο 1ἱ5 Ρρίαος α{ἴεί ἔλαβε. --- ὑποθήσει δὲ ᾿Αριστοφάνει λαβὼν 

Ε. αἴιετ Ἐπ. (ΝΠο Ἠτοίθ δὲ εὐθέως Αριστ.); ὣς ἀριστοφάνην λαβεῖν 
Χ: ΤΗ. οπιΐς ὡς ᾿Αριστ. (αΐἴετ ΏοΟΡΓ.), απᾶ υγ]ίες βούλεται δὲ λαβεῖν 
(αΐτετ Ἐτο.). Πε ὡς ᾿Αριστοφάνην ἵ5 εας!]γ εχρ]αϊηεά α5 α σ]ο55 οἱ 

αὐτῷ, εί ἴπε πιεαπίπρ 5 ποί απ]ίε οἶεαί Ἡ {πε ὨβΙηε ἄοεςδ ποί αΡρεαί 

Ῥοΐοτε 8 26. --- ἵν 3αἩρρε; ἂν ἅ: ἃς Αἱά. -- την τριηραρχίαν: Χ ΟΟΠΙ- 

Ρίπες τὰς τριηραρχίας απᾶ τὴν τριηραρχίαν (5εε Τ.3π1ρίος, {76711έ5, Χ. 
2690). ---λύσεσθαι ΦίερΗ.; λύσασθαι Χ. 

26. τὸ ζ660. ῷα"ῬρΡρο. ---ἂν αζῶ. Μαι]. 

27. σύμμεικτα: Μεϊςίειπαης,»Ρ. 15δ: σήμμικτα Χ.-- ΑΠΟΡΓΡΑΦΗ 

ΧΑΛΚΩΜΑΤΩΝ ψαηβης Ιπ Χ. 

98. πρὶν Ο]αϊίει; πρὶν νικοφήµῳ ἢ καὶ ἀριστοφάνει πρὶν Χ.--- Κό- 
νωνα σα. Βεχκ]ς. ---᾿Αριστοφάνει σῶ. Νες. ---γῆ μὲν Αἱά.; γε μὴν Χ. 

--ἀλλ ἢ: ἀλλ ει Χ.--ἡ αὐῶ. Ἐδ.--- Βὐβουλίδου Μειτδία5; εὐβού- 

λου Χ. 
90. οὐσίας (οΠῖ.; αἰτίας Χ. ---δὶς χορηγῆσαι Ἐς.: διαχορηγῆσαι Χ. 

----οἵεσθε Ἐς.; οἴεσθαι Χ. 

3ο. ἄξια λόγου ἔχοιεν Ο; ἀξιολόγου ἔχοι Χ. --- ἃ σα. Ταγ. 

31. τὰ αζα. ΦαΠΡΡθ6. --- ἐν σα. Ἑπαρειίας. ---- ἐρήμῃ Ρ. ΜάΠετ; ἐμῃ Χ. 

---«ἀπεφαίνετο Ῥοατίζ; ἀπεφαίνοντο Χ. -- πλεῖν ἢ: πλείω ἢ Χ. Θες 0η 

32. 29, ἱ 
32. μηδὲν Ὑεδί.:; μὴ Χ.--- ἐνοφείλεσθαι ΒεΚ].; ὀφείλεσθαι Χ. --- τὰς 

ααᾶ. Ἠλεςί. 
34. ἄνδρες σζά. Ἑ. -- ἠξιοῦτε ἂν Ο; ἠξίουν Χ. ---τοὺς κηδεστὰς τοὺς 

ἐκείνου ο]ι]{ετ, Ἐη.-Ε.; τοὺς . . . ἐκείνου (αιμα οἱ ἴοιι Ιείίει5) κ; 

ἐκείνου ΤΗ. 
35. τοῦτό γε (οΥὑ.; τοῦτον Χ. ---ἂν σα. Επιρειίης. --- πλεῖν : πλείονα 

Χ. ὢεῬ ΟΠ ὃ 31. 

36. ὁμοίως Ἐδ.;: ὅμως Χ.---σᾶ (ο8.: ἴσα Χ. 
37. διένευιµεν Χ:; διένεµεν ΦίερΗ., Ετ., Ἐ., ΤΗ. Τήῆο 5αρροβίίοη ἵ5 

Ῥατίου]ατ, 2.6. ται οἱ α Ίηρ]ε αοίίοη ο{ 4η ἱπάεβηϊίε 5αβ]εοί (τις), ΥΙἩ 

ενα Ροίεη/{ίαἱ αογῖςδίέ Ίη {ἩΠθ9 ΔΡοάοβίς. 
38. δηµεύσαιτε Ἐ5.: δηµεύσετε Χ.-- ἀγαθὸν Χ: κακὸν 9απρρε, ο 
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Ποἱάς ἐἶναί {νε 5αρσεςίῖοτ {ναί {ινε οοπββοαίίοιι οἱ {λα ΡτοβρεσίΥ οἱ ΤΙΠΙΟ- 
ἴπεις πη]σΏί Ῥε ΙαςΗπεά Ὀυ ἴἶε ρτοδρεοί οἱ α στεαί σαΐπ {ο {πε οἱ{γ, 5 
οίταΏσε αηπά εδρεοῖαΙ]γ 11]-Π{εά {ο {με οἰατασίεί οἱ {Πε 5ρεακετ. Βαΐ 

πε 6 σοος  (ἀγαθόν) {ο {πε οἵψ ἵη {πε 5αρροδεᾶᾷ «ᾶ5ε που]ά Ῥε, ποί 
ἴπο σαΐπ οἱ 5ο ΠΠΔΠΥ ἰα]εηπίς οἱ Ῥτορετίγ, Ραΐ {πε 6σοοςᾷ) 5ουσαΐί ἵπ 
ενετγ πσ]ίοοις οοπβςοαίίοη, το ρτοίεοβοτ οἱ ἴπα οἳίγ ὮΥ ἴΏε ραπ]ΙδΏ- 

πιεηί οἱ οἵΊπιο. ---δὲ Ο: ἐὰν Χ; ὃ εἶ Κπ., ΤΗ. --λάβουτ ἢ ἃ Χ, οοιτεσίεὰ 
Ὦγ ια Ετσί Παπὰ ΠΟΠ λάβοι τὴν; λάβοιτ ἢ Φίερη., ΤΗ. --- τούτου: 

τοῦτο Χ. ---ἂν ἠξιοῦτε (οΡ.: ἠξιοῦτε Χ. ί 

40. Ὑίγνεται Ἐς.; τί γίγνεται Χ. 
41. διέθετο Ταγ].; ἤσθετο Χ.--ΜΑΡΤΥΡΕΣ οπ. Χ. 
42. ᾠφήθη ἂν δίερι.;: ὠήθησαν Χ.--- οἰκίαν Ματ]: οὐσίαν Χ.--- 

πλεῖν: πλέον Χ. ΟΡ. οἳ δ 31.--- κατεχορήγησε Ἐς.; καὶ ἐχορήγησε Χ. 

43. ἐπὶ Σικελίας Πετίεῖη: ἐν Σικελία Σ.---ναῦς Ταγ|.; μνᾶς Χ. 

44. αἰτιάσαισθε Ὠοῦτ.; αἰτιᾶσθε Χ.---ἐπεὶ Ε5.; ἐπὶ Σ. ---πλεῖν: 

πλέον Χ. ΟΡ. οἨ ἃ 41. 
45. μὲν οὖν Ματ]].:; μὲν Χ.---οἳ ΤαγΙ.: καὶ Χ. 

46. πλεῖν: πλεῖον Χ. ΟΡ. οἨ ᾷ 31. --- ἐνειμάσθην δὲ τὼ ὑεῖ: ἐνειμάσθη 

δὲ τώ υἱε Χ. ΌΟµ ὑεῖ 586 ΜοϊςίοτΏαης,ὃ ὃ 17. 4 απά ὃ 55. 4.--- ἑκάτερος 
Ἐς.; ἑκατέρω Χ.-- πλεῖν: πλέον Χ. ΟΡ. πλεῖον (Χ) αθονε.--- τάλαντα 

Ες.; ταλάντων 2. 
47. ἔνδον 96Ἡ.;: ένδον ἦν Χ. ---καταλείπειν Καγ5εΙ: καταλιπεῖν Χ. 

52. | Ώανεα {ο]οιεά ΤΗ. ἵῃ Ιπδετῆης {Πὶς ρα(αρταρΡΏ αεί 9 47. Τῆε 

Ἰωξσίαηπςς οἱ {πε πηδίακεω αδδιπηρΏοη ας Το ἴΏε Ῥτοροτίγ οἱ Αἱοϊριαάες 

ἶς βίήηπο α5 οπε οἱ {πε 5ετῖες Ιπίτοάιοεά ὮΥ οἳ ζῶντες μὲν πλουτεῖν ἐδό- 
κουν (5 45), απά οἰοδεά νη(] ἴἶνε οοπηπηεΠὲ φαινόμεθα οὖν κτλ. (5 49): 
ἴπο ροΐηί {π αἱ οἱ ἔπεςε οαδες ἶ5 {μαί αξίοι {πε ἀεαίΏ οἱ {πε ππαἨ, Εἱ5 
Ρτορατίγ ννας {οαπά {ο Ῥο ἴατ Ῥε]ού ροραίατ εχρεοίαοη, οἵ Ἰναδίεά 

Α1ναΥ ταρὶἰγ ἵΏ {ο Ὠσαπάς οἱ Πΐς Ἠείτ. ΝΙΠ {πε οἶοςδε οἱ ὃ 49 ἃ ΠΕΝ 
αΏᾶ ἨΙΟΓ6 θυτρςίης Ἰηδίαησς οἳ πηϊδεοποερίοη ἵ5 Ἱπίτοάισεά, ---ἴπαϊ 
οοποεγηῖπο {ια Ρτορετίγ οἱ α Ηνίης ππαΏ, ΦΠο Πηδε]έ Ῥίονεά 1ΐς {αἱ5Ι11Υ. 

Έτοιπῃ {λ]ς {λε 5«ρεαΚετ ἁταννς {Πο {ε]]]ης Ἱπίείοεπος ἴΏαί 1 ἶ5 ἄαησετοιι5 

ἴο αοί απάετ 51ο ΤΙΠΙΟΙ5. ἨΤῆΐς 5 {οουεά ἵπ ἴΠε πιοςί ]ορΐσα] 1Ώ81- 
ΏΘΓ ὮΥ ὃ 53. Τηε ΙηςοΓίοη Ἠετε οἳ ἴπο Ἰηδίαπος οἳ Α]οϊριαάες Υγου]ά 

ΡείταΥ ποξ ππετε]γ Ιοοδεπεςς οἱ ἰτασίυτε, Ραΐ ΙπαΡΙΗ{γ {ο ΤΕΙΠΠΕΠΗΡΕΙ ἴπε 

ροῖηί οἱ {πο ατσυπιεπί. Ορ. ΥΜεδίειπιαπη, Οσο {αγ 

ΠΠ. 17 Ἡ. ἜΤΠε ροβδίίοι οἱ {πε ρατασταρῃ ἴπ {πο Μςς. νου]ά σῖνε α 

«ίτοησ ρτεδυπρΒοη αρα]ηςδί 15 σεηΙἵπεηεςς νγετο ποῖ {πε ἰεχί οἱ {πα 

η λοὶς 5ρθεςΏ ἵΏ 50 Ῥοογ ζοπά(Ποη, ---πλεῖν: πλέον Χ. 
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48. πλεῖστα Βαϊ{εί απά Φ4ΠΡΡΕ; ὃς πλεῖστα Χ. ---ϕασι ΟοΠί.: φήσι 
Χ.- "τὰ αὑτοῦ 56ἱ.; αὐτοῦ Χ. τὸ δὲ τούτου νῦν Ὑλαδί.: τό, τε τούτου 
τοίνυν Χ-. -κατέλιπεν ἄν Γη.; κατέλιπεν Χ. 

40. οὖν αζάζ. Ἐς. ---- ἐψευσμένοι: ἐψηφισμένοι Χ..--- τεθνεώτων Ματ]. 

τεθνεῶτος Χ. --- ἐξελεγχθεῖεν: ἐξενεχθεῖεν Χ. 

5ο. ταλάντοις ΕΙΑΠΟΚεη: τάλαντα Χ, ΤΗ.---ἢ σα. Ο: ὅσων Ἐς. 
---ἀπογράφοντος Ἡς.; ἀπογραφέντος Χ. 

51. ἅπάντων Ἐς.; ἀπόντων Χ.---ἔπαθε Ο; εἰ ἔπαθε Χ. --- πρὶν ΦἱερΙ.; 
πλὴν Χ.--- εἰδότας οἱερῃ. ;: εἰδότες Χ.--- καὶ ἤδη Ὠοῦτ.; καὶ ἰδία Χ.--- 

γέ τινας ἹΜαικ].; τέτινας Χ. -- ἀπολέσθαι οἱ ῥᾳδίως ΚαγδεΓ; ῥαδίως ἀπ. 

οἳ Χ. 
54. μᾶλλον ἢ: ἢ μᾶλλον Χ.--- ἀπολέσαι Ἑς.; ἀπολέσθαι Χ. 

ὅ5. καὶ ᾧ τρόπῳ . . . προσεδανείσατο: ΤΗ. {οἱον5 Ἰλαςί. (Ο1/ᾳ624. 

25. Π. 29) 1η {εαιῖπς τὶς τεοαρ](α]α{οη ας Ιπίετρο]αίεά. Ῥιΐ Ὑεςί.ς 
αγσαπιεπὲ Ποπ 15 ἱποοπρ]είεπεςς ἶ5 ποί οοπο]ἠςδινε. ΤΠοε δ5ρεᾶ]εί 

τεοαρ[α]αίες {Πε πο ϱτεαί {ος προη ΥΠΙΟὮ Ἠε Ῥαςες Ὠϊς αισιπιεηίς 
αἲ ἰλαί ας {οΠούψεά (ωα {εδίπιοηγ {ο {μα Ἱπιρονετίςσμπιεηί οἱ Ατὶς- 

{ορηαπες ὮΥ Πῖς (Υρίαη αχρεάΙίοη Ἠας Ῥεεη {ο 51ο {Πε τεαδοή- 

αΏ]εηεςς οἱ ἴΏαί {οςΏπιοηΥγ απᾶά ἴπε ἆβησετ οἱ τε]εοίίπο 1ξ Ώεσαιιςε οἵ α 
ἀἰΠετετπί ρτεεοποερίίοη. ---- οὔτε τῷ Ἐς.; οὐδὲ τῷ Χ. --- οὔτε πρὸς . . . οὔτε 

πρὸς Ο, Ἐς.: οὐδὲ πρὸς . . . οὐδὲ πρὸς Χ. 
57. μόνου τούτου ἕνεκα ἵνα Ἡστί]είπ;: οὐ µόνον τούτου ἕνεκεν, ἀλλ’ 

ἵνα Χ. ΤΠ. 5ασσεςί οὐδενὸς ἄλλου ἕνεκα ἀλλ᾽ ἵνα. --- ἄναγνώσεται: 

ἀναγνώσετε ΧΙ. ---ΔΗΙΤΟΥΡΓΙΑΙ Ο; οπι. Χ. 
58. καὶ τοῖς Ο]Ηἱ{εΓ; αὐτοῖς Χ. ---- δοκοῦντά Μαι]].: δοκοῦντάς Χ. 
50. παρέσχεν Ἐ.; παρεῖχεν Χ, ΤΙ. --- εἴσεσθαι: ἔσεσθαι Χ. 

6ο. μὲν χρόνον Αἱά.; μὲν οὖν χρονον Χ. ---λάθοι: λάθη Χ. 

6τ. ὃν ὑμεῖς Ἑς.: ὃ νῦν εἷς Χ. -- δηµεύσαιθ᾽ Ο;: δηµεύσηθ Χ. 

62. ὥσπερ καὶ Φ6µ.;: ὥσπερ εἰ Χ.---τῷ τ ἔργῳ τῇ πόλει ταῦτ' ἔσται 

ΙΓ πανε τί ίεη {ο τῷ τ ἔργῳ πάλαι ταῦτ’ ἐστί Χ; ὥστε τῷ γ ἔργῳ πάλαι 
τῆς πόλεως ταῦτ᾽ ἐστί ΤΗ. --- οὔτ ἐγὼ Χ; οὐκ ἐγὼ ΤΗ. --- ὑμῖν τε θίερῃ. : 

ὑμῖν δὲ Χ, ΤΠ. 
63. ἀθληταῖς Ταγ].; ἀθλητὰς Χ. 

κΧΙΙ 

ι. ποιουµένους τοὺς λόγους Ἡ]ςσ[Πίσ; ποιουµένους λόγους Χ: λόγους 
ποιουµένους ΕτΡ., ΤΗ. | 

2. ὧς ἀκρίτους: ὡς ἀκρίτως Χ.---γνώσεσθαι: γνώσεσύε Χ. 
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3. σωτηρίας ἕνεκα: σωτηρίας οὕνεκα ἆ ; ΟΡ. ΟΠ 132. ΙΟ. 

4. δεδιὼς τὰς αἰτίας' αἰσχρὸν δ᾽ ἡγοῦμαι Ὠοῦγ.; δεδιὼς δὲ τὰς αἰτίας 
αἰσχρὸν ἡγοῦμαι Χ. 

5. ἀνάβητε. εἰπὲ Εδ.; ἀνάβηθι εἰπὲ Χ. --ἢ ἀξιοῖς Ἐς.; ἀξιοῖς ἢ Χ. 
6. πλείω: ααᾶ. Ματκ]. 

7. χρῆν Ἐδ.: χρὴ Χ.--- διὰ µακροτέρων Ρ. Μή]]ες: καὶ µακρότερον Χ. 

8. τέτταρες Βετοίς; δύο Χ; νῦν ΤΠ. δύο οἱ ἆ ἶ5 ρτοραδΙγ ποτπη α πηῖς- 
υπάειδίαπάΐπσ οἱ ὃ -- τέτταρες. --φιλονικοῦσιν: φιλονεικοῦσιν Χ. 

Ο. παρέξζοµαι. ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καὶ ὡς οὗτος . . . φαίνονται. ΜΑΕΡ- 

ΤΥΡΙΑ. Χ ἵας α ζσοιμα αεί παρέξοµαι ψΠίἃ 5ρασο {ος αροιί εἰσῃί 
]εἴίεγς, απά Ἱξ Πα µρα ἵΏ ἴπε ΠΙαΤΡίΏ. ἘδεΨηΏετε ΤΥδίας α/γγαγς ΙΠίΤΟ- 

ἆάσες Ες {ες πιοηγ Ιππηθά{α{εΙΥ αξἴεγ παρέξοµαι (Έ. σα ᾖοο.). ΜΙΙὮ Ίνα 
τεαάἶῃπρ ἴ]παί 1 Ῥίοροςϱ {Πα 5ρεαΚετ σας Απγίας ἰο {εδ ίο γπαί 

Ι5 αἀνῖοε τδα]1γ νναςδ; ἵςδ ἴπεπ Ῥτοάσσοες οὔδε; {1εζ12101Υ, Ρτοβαβ!γ 

οορίες οἱ οβ]οία] τδσοτάἆς, {ο 5Ώο ιαί Αηγίαςς ἴ6ιπη οἱ οὔπος {6]] {πε 
Υθαἵ Ῥείογθ. ἸΛΗ1ι καὶ ὡς οὗτος . . . εἶπε ἴπε σονοιπίης νετὸ ἶ5 τεααά!]γ 

αἀπάεγδίοοά ποπ {πα οοηίεχί. ΤΗ. Ίαηδροδες ΜΑΡΤΥΡΙΑ {τοπ {ια 

Ροβϊίοη αΠθί φαίνονται (ΜΑΡΤΥΣ νι]σ.) {ο ἴλε ζσονπα αΕἴετ παρέξο- 
µαι, απἀά τεαἆς καὶ οὗτος . . . (α8ει Ῥ]αγρεις). ---δὲ τῆτες Ἐπηρειίως: 
ὃ ἐπίτῆδες Χ. 

1Ο. ἀπολογήσεσθαι: ἀπολογήσασθαι Χ. 
11. ἀλλὰ γὰρ Ἐς.; ἀλλὰ μὲν γὰρ Χ. -- τοῦτον τὸν λόγον . . . οὐ 

τρέψεσθαι Ο0Ρ.; . . . ἐλεύσεσθαι Χ: τούτῳ τῷ λόγῳ . . . ἐλεήσεσθαι 

Ἡάπ., ΤΗ. --ὑμῖν Ο: ἡμῖν Χ. απά Φυἱᾶ. 5.ώ. ἄξιον, ΤΗ.; ορ. ὑμῶν 
ένεκα ὃ 12. 

12. ὑμῶν Χ: ἡμῶν ΤΗ. --ἕνεκα: οὕνεκα Χ.---νὸν Ἠο[πείρίει: 

νυνὶ Χ. 
14. αὐτοὶ Μαι]].; οὗτοι Σ.. ---κεκλῇσθαι: κεκλεῖσθαι Χ. 

15. τοῖς αὐτοῖς καιροῖς . . . ἐν οἶἴσπερ (ΟΡ.: τούτοις τοῖς καιροῖς . . . 

ἐν οἴσπερ Χ: τοῖς καιροῖς . . . ὥσπερ ΤΙ.---ἡμῖν Χ: ὑμῖν Βε]]ς., ΤῃΗ., 

Ροσαµςε οἱ τυγχάνητε {οἱ]οπίπς. ΕΒαῖ τυγχάνητε ἵς 1ϊδε]έ ]οῖπεα ντ] 
διαφερώμεθα αΏ ἀγαπῶμεν. 

18. ἀμφισβητούντων ΤΗ. αξίει ἀλλ ἀμφισ. οἳ ΕΙΡ.: λαμβάνειν Χ: 

καὶ ἁρνουμένων Ὠοῦτ.; λαπιοννΙσ, 44. 14. 444ε7. ΙΙ. 379, 5ασσεςίς 
ἴπαί τε Ἱαησιασα {οἱἱοι/5 {Πε Ποτάίησ οἱ {πε Ίαν α5 {ο ἴπε Ε]ενεη : 

ἂν μὲν [ὁμ]ολογῶσι, θανάτῳ ζημιώσοντας, ἂν ὃ ἀμφισβητῶσιν, εἰσάξου- 
τας εἰς τὸ δικαστήριον Ατὶςι. /2εςῤ. «44. 52. 1. 

19. τούτων Καγς5εΓ;: αὐτῶν ἕἅ. 

20. αἱροῦνται Ταγ].; αἰτοῦνται Χ. ---παύσασθαι Ἰπ]ς. Ῥείοτε Ώς]. 
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παύσεσθαι Χ: παύεσθαι ΦοἩ.. ΤΗ.: ορ. 8 8δ. Ἰμβδίας τερεαίεαάἰγ δες 
παύσασθαι, ΠηενεΙ παύεσθαι. 

οι. ἐφ οὓς ΤαγΙ.; ἐφ᾽ οἷς Χ. ---- παρὰ τούτων Ταγ|.; παρ αὐτῶν Χ.--- 

τιν αὐτοὺς Ο; τὴν αὐτὴν Χ. --- εἰσπλέουσιν Ἐς.; ἐκπλέουσιν Χ. 

22. ὅτου ΦΔΙΡΡΕ; ὅτεκχ. 

ΧΧΙΝΥ 

Τ{Πε θαρειεοΠρίοῦ ἵπ Χ 15 ΗΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΤΕΛΙΑΝ ΠΕΡΙ 
ΠΟΥ ΜΗ ΔΙΔΟΣΘΑΙ ΤΩΙ ΑΔΥΝΑΤΩΙ ΑΡΤΥΡΙΟΝ. Βατ ἶς 
οἶεαι ἴοπι ὃ 26, οοπιρατεά νυν Ὦ Ατὶςί. Φεσφ. 41ῇ. 49. 4, ἴπαί πί5 15 

ηοί α ζα5ε Οἱ εἰσαγγελία. Ῥεε Ιηίτος. ῥρ. 232. 
ι. οὐ πολλοῦ ΜαιτκΙ., ορ. Χεῃ. «Α1αῦ. 5. 4. 32: ολλοῦ ᾱ.--- γὰρ 

σζζ. Ἐς.---ἐφ ης Χ: ἐφ ᾗ Ὠοῦτ. Φεε ΟΟΙΩΗΠΙΘΗΊΑΥΥ. --- ἄξιον ἅ; ἀξίως 

ΟΙ ἄξια Ἐδ.; ἄξιον ὄντ Ἐ. Τ]ε ἴοτος οἳ βεβιωκότα 5ο ΠΕΒΙΙΥ αρ- 
Ῥτοασ]ες ἴλπαί οἱ γεγονότα Ίιαί ἴπε Ῥτεά. αά]. 5εεπὶ5 Ροδδίθ]ε; εί πο 

οἴμει Ἰηδίαπος ἶ5 οἴίεά, απά βεβιωκώς ΠΙΙ αν. ἵ5δ νΕΙΥ ΟΟΙΠΙΙΠΟΗ. 
Τ γδίας πδες Τί ενεΏ Ιη 14. 41, ΨΠετε ἴπε ρα{αΠεΙΙδιη οἳ οοἷα ου]ά ἱεπρί 

ίο ἴπε πςδε Οἱ {πα αά]εοίνε: ἄλλως δὲ κόσµιοί εἶσι καὶ σωφρόνως βε- 
βιώκασιν. 

4. ἱᾶσθαι ́  καλῶς: ἰᾶσθαι καλῶς Χ:; ἰᾶσθαι, εἰκότως Ῥ. Μή]ετ, ΤΗ. 
καλῶς ἶ5 ρτοοϊδεἰγ Πίίες {ο {πε 5ρογίῖνε {οηθ. 

4. οἷός τ’ ὢ ΡΕ. Μύ]]ει: οἷον Χ:; οἷόν τε Α]ά., ΤΠ.: οἷόν τ᾽ ᾗ θε]α]το. 

1,γδῖας εἰδεν]ετε δες ἴ]ε {ΟΓΠΙΗΙ4 ὡς ἂν δύνωμαι διά . . . (12. 3, 12. 62, 
16. ο). 

ν ῥ ελ ον Χ ν 9 / λ 2 5 / 
5. τὴν μὲν οὖν: τῆς µεν οὖν α. ---- εὐπορίαν καὶ τὸν ἄλλον: εὐπορίας 

καὶ τῶν ἄλλων Χ. 
6. ἦν ἂν Οοπί.; ἧς ἂν Χ. 
7. τοὺς καὶ Ἐς.; καὶ τοὺς ἅ. 
8. ἑπόμενα {«; ἐχόμενα Χ. 

9. προκαλεσαίµην ἘἩς.:; προσκαλεσαίµην «Χ. --- καίτοι πῶς (0Ρ., Κη.- 
Ε.;: καὶ πῶς Χ, ΤΗ. ϐΟρ. καίτοι πῶς οὐκ ἄτοπον κτλ., ὃ 12.--- τύχοι τι 
Ἑπιρεήας;: τύχοι τις Χ.---ὁμολογεῖν ἄν µε: ὁμολογεῖν ἂν Ἰηδετίεά ὮΥ 
Καγδετ, µε ὈΥγ ΤΗ. α[ετ Ε. (ἐμὲ). 

1ο. ἐγὼ γάρ, . . . τοῦτ οἶμαι Ἰλ/άπ.; ἐγὼ γάρ, . . . τοιοῦτο Χ; εἰκὸς 
γάρ, . . « τοῦτο Καγςδετ, ΤΗ. 

11. ἀναβαίνω: αεί ἀναβαίω Χ αάάς ῥᾳδιόν ἐστι μαθεῖν, οπαίεά 
Ὦγ πιοδίέ εά1{οίς αἴἴει 561. 

12. τοῦτον ἂν αὐτόν Καγ5ειΓ; τοῦτον αὐτὸν Χ; τοῦτον ἂν (οπιϊαῖης 
αὐτὸν) ὙΝάπ., ΤΗ. --- εἰμι Καγςες; εἴην Χ. 
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13. θεσµοθέται σ04 Ε1Ὀ. 

14. οὐθ) οὗτος ὑμῖν ' εὖ ποιῶν Οοπί., Ἐ5., ΤΙ. (π(πουί Ἱπίεγραποίαα- 
Ποπ). Μςς. οπηῖξ ὑμῖν. οὔθ' οὐδεὶς εὖ φρονῶν Έειςδς; οὔθ᾽ οὗτος ἑαυτῷ 
Καγςει. | 

15. λέγει Ο;: λέγω Χ. --- ὀνομάσειε Ἐη.; ὀνομάσαι Χ. --- πραόνως, 

ταῦτα ΚαγβεΓ: πρᾶον ὡς μηδὲ ψεύδηται ταῦτα Χ; πραόνως ψεύδηται, 
πιστὰ ποιήσων ὙάπΠ. 

16. τοὺς πενοµένους Ἐς.: πενοµένους Χ. 

17. πρεσβυτέροις ΕΤΡ.; ἑτέροις Χ. 
18. οὓς ἂν: οὓς ἐὰν Χ. ---ὑπάρξαντας ΦἱερΠ.; συνάρξαντας Χ. 

2Ο. ὁ δὲ (αεί μυροπώλιον): οἳ δὲ -ᾱ.---ὅποι ἂν τύχῃ: ὅπη ἂν 
τύχοι Χ. ---τοὺς ἐγγυτάτω Φίερη.: ἐγγυτάτω Χ. --- τοὺς πλεῖστον Φίερῃ.; 
οὗ πλ. Χ.---ἁμουγέπου Μου. (Κὔλη. Ι. 1. 614): ἄλλου γέπου Χ. 

21. περὶ τῶν φαύλων ὁμοίως τούτῳ Ὠο)γ., Βη.-Ε., ΤΠ.; π. τ. ὁμοίως 

τούτῳ φαύλων Χ, Ετ., Β]α5ς (444. Δεγεῶ. 1. 639). ΤΠε Μ5. τεαάῖπς 
σίνες α Βπε, Κεεπ {μτιαςί, απίε ἵη Κεερίηρ ΥΠ τηε ἴοπε οἱ {πε 8ρεεςῃ, 

Ραΐ ἴὲ Ότεα]κς ἐπε οοππθοίίοηπ Οἱ {πε γάρ οἶαιδα νΗ(Ώ {πο Ρτεοεᾶίης, πρὸς 
ἐν ἕκαστον . . . τῶν εἰρημένων. 

22. καὶ μὴ: μηδ Χ: μὴ οὖν Ε.; μὴ τοίνυν Ἠάπ.: μὴ δὴ Ἠεινν. ; 
μὴ ΤΠ. Ἐ. δασσεσίς ἴμαί µηδ 15 τὶσΏί απά {λαῖ ἴπε πδοεςδαἵΥ Ργεσεάϊης 

πθσαίίνα οἶααςο Ώας ἀἄτορρεά ου. 1 Ῥίοβροςδε καί α5 σἰνίης ἴ]α οἶοδε 

εοπΏθοίοπ πεθάεά ψίὮ {πε ῥρτεοεάῖπσ; ἴπῖ ἵδ ποῖ αηπ Ἰπίεγεηος (οὖν, 
τοίνυν) ἴοπα ἴλμαί, Ῥαΐ α οοπημαξίοη ΟΓ 1ΐ.--- µόνου ΜατΚΙ.: µόνον Χ. 
---ἀρχῶν Χ, Κη.-Β.; αθ]. Ἐτο., ΤΠ. ἀρχῶν Πῖς ἴἶιο τείεγοηςσο 1Π ὃ 13 

απ καλλίστων οἱ ὃ 23: Τί5 ο{α5ΗΤ6 ἀθςίτογυς α Άπε ΡΙ{ οἱ Ώππιος. 

23. δειλαιότατος ΜΠαϊ]].; δικαιότατος Χ.---θῆσθε Ῥεχκ]ς.; θέσθε Χ.--- 

τὴν ψῆφον Οοπί.; τῇ ψήφω Χ. 

24. βίου: Ἐταποκοι;: βίου πρὸς τὰ τοιαῦτα -. 

25. ἀλλ οὐδ) ο: οὐδ' Χ.-- Χαλκίδα Ετὸ.: Χ αἀάάς τὴν ἐπ Εὐρίπῳ. 
----ἀποδημῶν Ἐεις»; ἁπάντων Χ. Ε.: ἀπελθών Ῥακει, ΤΗ.; ἁπάντων 
οἱ δ, απ εχασσετα{ἴοη αἲ Ρε5ἱ, ἶ5 5ἰίταπφε]γ ριί ἵπ 5ο επιρμα({ίο α ροβίΠομ. 

26. ὁμοίων ΟοΠί.; ὁμοίως Χ. 

ΧΧν 

Οµ {πε Εῑ]ε 5εε ]ηίτοά. Ρρ. 253. 
τ. καὶ σαφῶς Ώο)γ.;: οἳ σαφῶς ἅ; εἰ σαφῶς Ἑς., ΤΗ. --- μηδὲν Ἐς.: 

μὲν Χ.---κερδαίνειν ἢ Χ, Ῥηπ.-Ε.:; οπιί Ὠοῦτ., ΤΗΠ., Ἐτ.-ἄεὈ. Τε 18 
«ρεαΚίηςσ οἱ δγοορμαηῖ5, πο πιθάά]α {ΤΠ {πίπςς {παί ἆο ποῖ οΟΏΟΕΙΗΏ 
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ἔποπα, Πορίηρ ἴο 6 ῬουςσΏί οϐ (κερδαίνειν) Ὦγ πε ππεὮ ΝἨΟΙΩ {Πεγ 
ἐγοαίεη, Οἱ οἶδε (ἤ) {ο οΔΙΤΥ έ1ε σἂδε αραἰησέ {Ἡαπη {μτοιςὴ {με οουτίς 

(πείθειν). Ἐταποκεη Ῥίοροδες κερδαίνειν ὑμᾶς πείθοντες, απά Έειςς 
κέρδους ἕνεκα; Ὀπί ἴμε σαΐπ οἱ ἴλε 5γοορλαπέ οοπιες ποῖ ὮΥ 5 Ῥεισυας- 
ἵησ {πε οουτί, Ὀαΐ ὮΥ Ρεῖαπς Ῥουσᾗί οϐ {τοπι {Ἠ6 αἰίεπιρί. 

ο. ὕσα Ἠειν.; ἆ Χ: ἅἄπανθ ἃ ΒατίεΙ, Ἐπ.-Ε.;: ΤΗ. (Αΐει Ες.) 

γείαΐίης ἃ απά ἰηδετί5 πάντ᾽ Ὀείοίε ἐμοῦ.--- γεγένηται Ὦοῦγ.; γεγένηνται 
Χ.---ἀποδείξω Φίερι.; ἀποδείξαι Χ.---ἅπαντα ΦἱερῃΠ.; ἅπαντας Χ.---ὁ 

βέλτιστος Ἐς.; βέλτιστος Χ. 
8. καθιστάναι: καθιστάνειν Χ. ---“Χρηματίζοιντο (0Γ465.; χρηματίζειν 

τὸ Χ. | 
4. ἀποφήνω ΥαΠ ἄεῃ Ες; ἀποφανῶ Χ. 

μοι σα. ΕτὈ. 

οὓς σζῶ. (οηἳ. 

καθεστάναι Ἐ.; καθιστάναι Χ. 

9. τῶν πολιτειῶν Β5.; πολιτειῶν Χ.--- αὖθις Ἐτη]ατί: αὐτοῖς Χ.--- 
ἐπολιόρκουν τοὺς μµεθ᾽ 96].;: ἐπολιορκοῦντο μεθ’ Χ. 

1Ο. εὔ τι: ἅ ας ἥτις ψ] εἰ ἹΠ[ίεη αΛΏονθ.-- την κρίσιν Ἐηπ.;: 

σα 

κρίσιν -Χ. 
11. ἦσαν ἘΤαΠΟΚΕΗΠ; ἦσαν εὐθύνας δεδωκότες Χ» ἘΧ.-άεὈ. εὐθύνας 

δεδωκότες θἶνες ΔΏ ΙΏΏΘΟΘΕΦΑΤΥ Ππηϊίαοη {ο {πο οἶαςς οἱ ἄτιμοι, αΏᾶ 
Ῥτδα]ςς {λα θΥπιιηείτγ οἱ {πε {Ώτες ρατα]εἱ οοἷα, {Πταδίησ δεδωκότες πῖο 
αρρατεηί οοῦταΙΠαοη ΙΙ ἀπεστερημένοι 8Ώᾶ κεχρήµένοι. Τ1ε οτἱρῖη 
οἱ {πε πνοιάς 45 ἃ σἷο5ς ἶ5 εαδΥ {ο οοπ]εοίατε. --- ὑμῶν ΦίερΗ.; ὑμῖν Χ. --- 
τὰς περὶ τούτων Α1ΡεΙ; τὰς τούτων Χ. --- ἀποδέχεσθαι Ταγ|.: ὑποδέχε- 
σθαι Χ. 

12. τετριηράρχηκα Φεᾖ.; ἐτριηράρχησα Χ.--- μὲν γὰρ ᾱ; τε γὰρ 

(εΡ., ΤΗ. --- τετράκις δὲ: 1 Ἰανε γυπίίεη δὲ {ΟΥ καὶ ο! Χ (ΤΗ.). Τῃηΐ5 πηαΚες 

ἴ]ςο Ώνο ἐπΠεγατολῖες, {οαί οἱ υΠῖοµ Ἱπο]αάεά πανα] Ῥαΐ]ες, ἴἩα Πταί οἱ 

{πα {οττης οἱ Π{ασσγ, {ια εἰσφοραί, ἴπε 5εοοΏᾶ {οτπι. 1 ανοἰίάς εαίΐης 
νεναυµάχηκα 35 ἃ {ΟΤΠΙ οἱ Πίαίργ, ας ἵς ἆοπε ψήὮ {πε τεαάῖηςρ τε. 
Ἠ7είάπει”5 5μὈςΙ Μα Ποη Οἱ εἰσφορὰς ὃ {οι καὶ εἰσφορὰς αοοοπηρἰδῃες 
ἴπε 6απιε {Πίπς, Ῥαΐ Ίεςς οἰεατ]γ. 

13. προσταττοµένων ἐδαπανώμην Φ{ερΗ.; πραττοµένων ἐδαπανῶμεν Χ. 
---ἀλλὰ Ἐπιρεγίας; ἀλλὰ καὶ Χ. | 

14. οὔτε τῶν ΜατΙ.:; οὔτε ἐπὶ τῶν Χ. --- οἵ τριάκοντα Ματκ].; 
οἵδε Χ. | 

16. χρήσασθαι ΕΙΌ.; χρῆσθαι Χ. 
16. οὐδὲ δίαιταν: οὔτε δίαιταν Χ. --- ὀργίζεσθε ΛΙά.: δργίζοισθε Χ. 
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18. ἐχθροὺς 6: ἐκ τοῦ Χ.---ἐκβαλόντας: ἐκβάλλοντας Χ. -- ὑπο- 

λειφθήσεται Ὠοῦτ.; ἀπολειφθήσεται Χ. 

το. ὅτε (Ρείοτε ὑπέρ) «εΝὑ.;: ὅτι Χ. 
20Ο. ἡγεῖσθαι : ἡγεῖσθε Χ.--- ἡμῶν Έταποκεη; αὐτῶν Χ. 

21. κακὸν ; ἆγαθὸν Χ. . 

23. πυνθάνοισθε ἅ; ἐπυνθάνεσθε Ἑταποκεη, ΤΗ. Λι {πα ορί. {λε 
{ο]ονίησ μὴ έχοντας ἶ5 τεσιίατ; ΥΠ {πε Ἱπάϊο. 1ξ ποπ]ά Ὀε νετ εχεερ- 
Ποηα]. --ἐκ τοῦ ἄστεως Χ ας αΠεί στασιάζοντας; Ἑ. ρίαοεᾶά ὈῬείοτε 
ἐκκεκηρυγμένους. -- πλείους δὲ (Οοπί.; πλείος Χ. -- ταὐτὰ ΤΗ.; 

ταῦτα «κ. 
23. τούτων Χαλεπώτερον (1εΡ.; χαλ. τούτων Χ; 5εε οοπΙΠΠεΠ{αΓΥ. 

24. δέξαιντ᾽: δέξαι τ Χ. | 

25. μνησθῆναι καὶ: καὶ ἀαά. Βαϊίατ. --᾿Ἠπιγένην καὶ Δημοφάνην καὶ 

Κλεισθένην Χ. ΕΒε]οοῖ (414. οὐΜς ή, Ῥ. 78. Αππι. 1) τερίογες Ἐπιγένην 
η Ατὶςί. Ζ0/. 167 {οι Ἐπιγονον οἱ {λε Μ55. ὁοοεΏγνατίσ (06(. ζεί 

44. 12ἱ ΑΠΠΙ. 1), {οΠοψεά ὮΥ Βιςο]ί (ά72εεῇ. (σετεζ. ΤΠ. Π. 1542 ΑηΠη. 

1), υτῖίες Δημόφαντον απᾶ Κλειγένην, ΡτοβαΡΙγ οοιτεοί]γ. ΕΒοίμ ππεῃ 
ψετα αοίἶνε αἲ Ελα πια πιεπΏοπεά. ΊΙπ 4το Ὠεπιορμαπίας πιονεά {πε 

ἀεοτες οἱ Απάοο. 1. ο6 Π. (ϱἩρεηπες γας ο]ετῖς οἱ ἴπε Φεπαίε ἴπ ἴπο Πτςδί 
Ριγίαηγ οἳ 41ο/ο (6.7.4. Ἱ, 19δ, Απάοο. 1. 96): πε ἵδ τεν]εά ὮΥ 
Ατϊδίορμαπες (ζοµ», 7ο7 Π.) ἂς ὃ πίθηκος απά ὅ μικρός (ορ. ν. 1085). 

27. ὥστε τοὺς: ὥστε ασ. Ο. 

28. διεκελεύσαντο Ταγ|.: διελύσαντο Χ.--- ταύτην . . . φυλακήν: 

Κ5. νου]ά αάά µόνην, µεγίστην, Οἵ βεβαιοτάτην; 80 ἱκανωτάτην Πειν.; 
ἀσφαλεστάτην Ε. ---ἂν σα6. (ε0. 

81. ὅμως Ε5.; ὁμοίως Χ. 
42. δέξαιντ᾽: δέξαι τ Χ. 
33. τοὺς ἐκ Πειραιῶς κινδύνους ἅ ; τοὺς τῶν ἐκ Τ]ει. κινδύνους Φαυῤρο. 

5ο]. νοι]ά ἀἴορ κινδύνους οἵ τεαά κινδυνεύσαντας; ἀκινδύνως Ῥ. Μεν. 
34. 2 Ἠὰ5 τῶν ἐξ ἄστεως (πραγμάτων), αΏ ΕΧΡΙΕΡΦΙΟΠ ρατα]]εὶ νυτἩ τοὺς 
ἐκ Πειραιῶς κινδύνου. Τ]ε εκριεςδῖοης ἐκ ἨΠειραιῶς αηά ἐξ ἄστεως 
Ψετε Ὀεσοιηίπσ Έχεά {ογπυίας. Αραϊηςί {πε Ιηδεγῆοη οἳ τῶν ΟΙ 15 
εαιϊνα]εηπί (πιακίησ {πο Ρτοδεοι{ίοΓ5 ΕΠΊΟΥ Πεεάοπι {ο αεί ἂ5 ἴΠεγ ΥΠ] 

Ρεσαιςε οἱ {Πε ἄαηΏσεις οἱ οίΏεί πε) ἶ5 {Πο πιοπίίοΏ ος {πα 5α{είγ ἴμαί 
ΠΙΑΥ αΠογφατᾶ οοιης {μτοισΏ οἰπεις; {Π15 Ἱπρ]ες ἴΠαί {Ώε {οΓΠΙΕΙ 5α{είΥ 

οΆπις {ΏτοιρΏ {Ώεπι (τούτους). ---δι ἑτέρους Ταγ].; δὺ ἑτέρου Χ.--- σω- 
τήρια ἘΥῬ.; σωτηρία Χ. --- πεπαύσεσθαι (13εΡ.; ἐπιλύσασθαι Χ. --- οἱ 

τοιοῦτοι πάντες: ] ανα υτΙίεη {Πῖ5 {0Γ τὸ αὐτὸ πάντες οἱ Χ. ΤΗ. 

γεαίη5 τὸ αὐτὸ πάντες, ἰΤαπςδ]αῦπο αὐίε τοῖς εὖῃ Ἰζαμ. τῷ αὐτῷ πάντες 
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ῬαϊίεΓ;: διὰ τοῦτο πάντως ΕΙΟ.; τοῦτ' αὐτὸ δείσαντες 96µ., Ε.-(αεὈ.: 

τοιοῦτοί γ ὄντες Ἰλαςδί.; αὐτὸ τοῦτο πάντες Ἐ. 
34. κατανοῆσαι Ο; κατήγορῆσαι Χ.---ὑμεῖς τε Ἐ5.;: ὑμεῖς δὲ Χ. 

35. περὶ ὑμᾶς «: περὶ ἡμᾶς Χ.---ὑποίψίαν καταστήσετε) ΓΤαπεΚεΏ8 

οοπ]εσίυτθ. 

ΧΧΧ 

Ρο: ἴλε {εχί οἳ 5ρεεσοῃπες ΧΧΧ, ΧΧΧΙΙ (πε Ο]γπιρίο 5ρεοςβ), 

απά ΧΧΧΙΝ νε ἀερεπά προπ {Πε Μςς. οἱ Πἱοπγσίας Περὶ τῶν ἀρχαίων 
ῥήτόρων. ΕΟΓ ἃ 5ΙΠΙΠΙαΙΥ ἀεδοΠριοη οἱ ἴε Μ5ς. απά {οτ ΡΙΡΙορταρΗΥ 

566 ἴἩα Ρτοίασος οἱ {πο ἰεχί εἀΙήοη οἱἳ Ὀδεπει-Καάειπιασμες, 220941 
Παζ Παςοῖ Οήή/σζί0, Ν οἱ. 1, 1.εΙρ2ίς, 1599. 

ΤΠε Μςς. ατα οἱ {πα {οΠοπήης {απη]]1ες : 

Ι. Μςς. οἳ α οοἱεοίίοη οἱ θε]εοίεά που] οἱ Πἱοηυγδίας, ΡΠήοξίταίας, 

0α]Ηθίταίας, Ατὶςαάες. 

Π. Μες. οἵἳ α οο]εοίοηυ οἱ τπείοτίσαἰ νποικ5 οἱ Πἱοηυγδίας π α 

Οοιπρεπάίαπι οἱ Ἐπείοις ΡΥ ]οδερΏας ΕΠασεπάγίες. 

ΠΠ. Μςς. οἱ α οοἱεοίοι οἱ 5ρεεσπες αηπά ἀεεἰαπιαίίοης ὮΥ νατίοις 

οταίοἵς5 απ 5ορΗῖςί5, η ΥΠ]οΏ 15 ἱπο]αάεςά {Πε {τεαίίδε οἱ Πἱοηγδίας 0η 
Τρία. ΤΠϊς {εχί Ία5 Ώθεπ εππεπάεά ΡΥ απ εἀ[ίοι νο Ίας οεῃ 
πηαᾷς οοιττεοβοης αοοοτάϊπο {ο Πῖ5 οὔπ Ἰπάρτηρεηί, ποῖ οἨ απίλογΙγ οἳ 

οἴπει Μς5ς.;: Ῥιαΐ (με 5οαγοε οἱ {λε {εχί οἱ (πε ἰχεαίῖδε ΟΠ 1,Υδία5 8εείης 
{ο πανε Ῥεεπ α σοοά Μς5. οἱ Εαπ]γ 1. 

Ἱπ αἀάϊήοη νε Ίανε {οί 88 1--3 35 ΓΑΙ ἂ5 χείρους εἶναι, αηά ὃ 4 α5 {.Τ 
35 θυγατέρα, Ἱπάερεπάεπί {ε5ΗΠΙΟΠΥ Ίπ α ο αίοι ὮΥ θΥΠαΠΙ5, ΥΥΏΙΟὮ 
πας Ό6εη ἰταηςπαίοά αἷδο 1η ἴμο ΑΠΟΠΥΠΙΟΊς {Τδαίΐ5δε 1λ/αἱ7. ΥΠ. τοδᾳ, 

απά ἵη Μαχίτηας Ῥἰαπιςες, ἸλαἱΖ. Ν. 546. 

Γη {πε {ο]]ονίπο ποῖες ΟΠΙΥ {πε ΠΊοίε Ἱπροτίαηί νατ]απί τεβάῖηρς ατε 

γοοοτάεά. Νοίε 15 πιαάς ΦΤΘΓενεΓ {μς {εχί αἀορίεά [εις ποπ {παί 

οἱ ΤΠαϊΠείπι οἵ τλαί οἱ Όδεπετ-Εαάθειπιασπετ. Μς5ς5. ατα οἶίεά αδ 10]- 

1ος (5εε [ὔξεπει-ΕαάεΓππασ[εί, Ρ. 2, Τπα]πείη, Ρ. ν.) : 

1. Ε΄ Σογεζτ/ς, ὀγδῦ. {ζ1/εΠζ. 11. 15. 

πΠ. Μ «/7ὐγοσίααις, Ὁ. 11Ο, 1έῤ. 

Ι/αὔζεας {ἠαέσμς ϱ7. 58. 

{αγ 1ςῶήή5, 0γδ/. 101. Ρ7. 1742. 

{αγ ήνήήες, ὀγδύ. 2αΐ. ϱ7Ύ. 190οο. 

(1/ε/Γεγὀγία/5 2. 896. 
{ασε ὀγόζ. 2144. 2944. 

Π1. 

-) Ὢ Ω ασ "Ὅώ 
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1. ὦ ἄνδρες δικασταί [εί διαφέροντα, Μ55.;: ὢ δικασταί αἴίει ἦν, 

ΘΥΤ. ---- εἰδώς τε ὅτι Θ9ΥΙ.; εἶδὼς ὅτι Μ55., Ὀς.Εξ. (ορ. 13. 11). Θεε 
οΟΠΩΠΠΕΠ{ΑΣΥ. --- πεπονθότες Ε, (α, Ἐ, ΘΥΤ.; παθόντες Μ, Ἑ, Β. 

2. ἔπεισα τοῖς φίλοις (, ΤΗ.; ἔπεισα τοὺς φίλους Ε, Μ, Β, Β, Τ: 

ἔπεισα αὐτοὺς τοῖς Φίλοις 3ΥΤ., Ὀβ.Β. --- δίαιταν Θ9ΥΤ.; διαιτᾶν Μ55. 
ΟΡ. Ίδας. 2. 20 ἐπιτρέψαι . . « τοῖς φίλοις διαιτῆσαι. ἘΈαΐ {οί δίαιταν 
ορ. [Ώεπι.] 5ο. 45 συνῆγον αὐτοὺς οἳ ἐπιτήδειοι καὶ ἔπεισαν δίαιταν 
ἐπιτρέψαι αὗτοῖς; ορ. [Ώεπι.] 34. 44, 4ο. 43, 5ο. 68. Ίδοο. 18. 14. --- 
τὰ τούτων Ε, Ε, (α, Τ, 3ΥΤ.; τὰ τούτου Μ, Β. --- ἐπειδὴ δὲ 2ΥΤ.; ἐπεὶ δὲ 
Μ55. ὁεε 12. 11 ΟτΙς. Ν.---- ἐξηλέγχετο 37τ.; ἐξήλεγκτο Μ5ς. ---- αὑτοῦ 

ΟΥτ.; αὐτοῦ Μ5ς. --- ὑπομεῖναι Ἰςς. (Ε 1 ας ει απά αι 27 75176) : καθυ- 
ποµένειν 3ΥΤ.--- πρὸς τούτους 55. εχεερί Ἐ; πρὸς τούτοις ν οἱ 9Υ!., Ε. 

3. μηδὲν 9Υτ.; οὐδὲν 55, Ὀς.Ε. | 

4. ὦ ἄνδρες δικασταί Μ[ος.:; ὦ δικασταί 9ΥΤ.---ὑεῖ δύο Μοτραη (ορ. 
ΟἨ 12. 34): υἷοὶ δύο Ε, Μ, ς.Β.:; δύο υιοὶ (α, Τ. 

5. τῶν ὁπλιτῶν: τοῦ ἐπὶ τῶν ὁπλιτῶν «, Τ.--- ἀδελφόν Ἠειν.;: 

ἀδελφὸν ὁμοπάτριον Μ55., ριοῦαΡΙγ {τοι ὃ 4. --- ἄναγκαιότητας: ἀνάγκας 
Τ.---δικαίῳ περὶ τοὺς αὑτοῦ παῖδας ΦαΙΡΡΕ; καὶ ὥσπερ τοῦ αὐτοῦ παῖδας 
Ἑ, Μ, Ῥ, Β: ἑτέρῳ εἷς τοὺς αὐτοῦ παῖδας ἐπιτρόπῳ {. 

6. ναυτικὰ ΜατΚ].; αὐτίκα Μ5ς.--- μνᾶς . . .: Ξ81ρρθ Ρροϊηίεά οαί 
έμς Ιο5ς οΓ απ ἴέεπι ἵπ {11ς τουοπίπς. ---- δὲ (αΠ6Γ κατέλιπε) αῶ. Ἐ5. 

7. ἀνδρό . . .: Ευως ροϊπίεά οί ἴπο ζασπσα, πΠῖο] 15 5εεΏ ἵπ ἴπ6 

αὔσεηοε οἱ α οοιτε]αίῖνο {ο τὴν μὲν θυγατέρα. ὙΙ]αππονιζ (17ε77765, 
36. 536) νοι]ἀ, Ιηδίεαά οἱ αδειπαηρ ἴπε ὀσοπα, τεαά τέως μὲν τὴν 
θυγατέρα. οιί ἴσεπμα 5... 

8. ἐπειδὴ Ευγ; ἐπεὶ Μδς.; ορ. 56 2 απἆ 25. 366812. 11 ΟΠΕ. Ν. 
---"Χρόνῳ Ἐ, Μ: ορ. 1. ὃ, 13. 93: τῷ χρόνῳ (, Τ: ερ. 1. 20.--- ἔπιλει- 

πόντων Ἐ5.: ὑπολειπόντων (-λιπ- «) Μςς. 
9. καταλίποι Φίερῃ.; Κκαταλείποι Μ55., Ὀς.Ε.--- διέφερεν: διέφερε 

Αἱά.; διέφερον Μ55. 

1Ο. κλάοντες (οὗ. (ορ. Κὐλπ. Τ. 1. Ρ. 134): κλαίοντες 55., Ὁ5.Ε. 
---ἕνεκα Ώοῦσοι (αρ. ζάλη. 1. Π. Ρ. 251): οὗνεκα ἵΙςς. 

11. ἠντεβόλει (οῦ. (ορ. Κάπη. 1. Π.Ρ. 35): ἠντιβόλει Μ5ς., Ὀς. Ι.--- 

ἱκέτευε (:, Τ: ἱκέτευσε Ἑ, Μ. --- εἰ καὶ μὴ πρότερον Ἐ; εἰ μη καὶ πρότερον 
Μ,; Β, Β: εἰ καὶ πρότερον μὴ , Τ. 

12. πραγμάτων ἨΜςς., Ὁς.Β. (ορ. τὰ τούτων πράγματα, ὃ 2): 

χρημάτων ΤΗ. απά πιοδί οϊίοις, αἴτετ Ηα]ρετίδιια. 
13. ἐθέλω Ἐπ. (ορ. Κἰλπ. 1. Π. Ρ. 498): θέλω Μςς. Ὁς.Ε. - οὗτος 

λέγῃ Ἐ, Μ; αὐτὸς λέγης (, Τ.--- καταβαλεῖν: καταλιπεῖν Μ55.; ἐκλι- 
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πεῖν ΦοἹ.: λιπεῖν Ὠοῦτ.; ἀπολιπεῖν Ὑεδί.: καταβιοῦν ΕΙΒΙ: κατανα- 

λίσκειν []5.Ε.: καταλύει ΤΠ. ΤΠε Μς. τεαάίπο απἀ {πε οοπ]δοίατες 
οἶεεά αἲὶ τεδί αροη {λε αδδιπαρίίοη. ἴ]αί τὸν βίον ἶ5 {λε πιοίῃμει”ς Με: Ῥαΐ 
Ἠοι ]{ς ἶ5 ποῖ ἱηπνο]νεᾶ ἵπ ΡεΙ]άσγ ονεί πετ ομΙ]άτεη)5 Πεαάς Πιοίε {απ 

ἵη αΏΥ Ῥε]τγ. Τ]ε Ροϊπί οἱ {πε ατσαπιεηί 16 {ῃαί (πε πποίἶετ 15 πηηίης 

{ο σίαἰα Ίει οΠΙ]άτεη προπ ἔπε ἰταίῃ οἱ Πετ οαἵὮ: τὸν βίον ἶ5 ἴΏεη ἰίμε 
Ηΐς οἱ {μα οἩί]άτεη, ν]ο]ι πν]] Ὦο ἴπα ρεπα]ίγ Ἡ Ώςδγ οαίΏ 15 {α]58. 1 

Ἠανα {]ετείοτε ΝΜΤΙ{ἴεη καταβαλεῖν, ἴλε ρτεοῖδε Ἱγοτά {οἵ ἴπε ρα πεηί 

οἱ α ρι]ος Οἵ ρεπα]{γ. 
τ4. αὐτὴ ΓΕ, Μ: αὐτὴ ΕΙ: αὐτὸν (, ΤΗ. --- ναυτικὰ ΜατΚΙ.; αὐτίκα 

Μας. - «ἐξοικίσει (Ο5ῦ.; διοικήσει ἸΜ55.; διοικίσει Μα(πααὶ, ΤΗ, Ὁς.Κ. 

6ο ἐξωκίίετο ΟοΡ.; διωκίζετο Μ55., ΤΗ., Ὀςδ.δ. ΈΤΠε απαἱοςγ οἱ 
{οτπις Ίο διαπερᾶν, διαπλεῖν, ε{ε., οἴιθά ὮΥ ΤΗ. {ο Ππδβ διωκίζετο ἵη 

αλα 9οη56 οἱ «τ6πιονεά ) ἶ5 ποῖ να[ά Ίπ νίεν οἱ ἴπο {αηλϊ]ας απά οίΠεί- 

γν]σο αη]νοίδαἱ α5ο οἱ διοικίζειν -- ἴο 5εαίίετ α Ρεορ]ε ἵπ ἀῑΠεγεηί 5εί{]ε- 

πθηίς. ΄9εε ΟοΡεί, γα. /εῶ. Ρ. 6δ. ---βιβλίῳ Ε, Μ, Β, Ὀ5.ξ. (βυβλίῳ 
Ε, Β): τῷ βιβλίῳ 6, ΤΗ.: τῳ βιβλίῳ Τ.--- αὐτήν Ε6.; ταύτην Νἱ55. 

τ6. ἐγγείῳ ΝαΡεΙ; ἐγγείους Ἐ, Μ, Ῥ, Β: ἐγγύους , Τ. 

16. ἐκβάλλειν Ε, Ρ, Β, ΜΙ: ἐκβαλεῖν ΤἙ. ΤΠο Ρρτεδεπί ΙηβπΙ{]νε 15 

εχασί]ν Πιιεά {ο {πε Ρρἱοίατεδααε ἀεδοηρίοι οί ἨοΝ Τε ΡΓοροςες {ο 

έφεης {Πετη ρασκίηρ.) ---ἠξίωκας Μςς.; ἠξίωσας Ῥιαγσείς, ΤΗ. --- ὁ πατὴρ 

Τ: πατὴρ Ε, Μ, Ε, Β. 
17. ἀτίμους Ἑ, Μ: ἀτίμως (α, Τ.--- προθυµῇ . . . φοβῇ .. . αἰσχύνῃ 

. ποιῃ Παιν. ΟΡ. Κὔλη. 1. Π. Ῥ. 6ο. προθυµή .. . φοβή Μς5.; 

αἰσχύνη 55. εχοερί Ἑ, ΝΠΙοΏ Ἠαά αἰσχύνην, οοιτεοίεά ὮΥ Ε3: ποιεῖς 
Ε, Μ, Β, Β: ποιῇ , Τ. ΤΠ. απά Ὀς.ξ. Πάνε -ει ἵη α1ἱ Ῥαΐ αἰσχύνη- 

18. μὴ ἧττον Ἐ, Μ, Ῥ, Β: μηδὲν ἧττον (, ἩἙ, Ὁάπ. Τ{ε επι- 

Ρας {οτπη ἵ6 πποτς ϱΟΠΙΠΟΣ; ἴλε 5πηρ]ε πεσαίἶνε ΥΥΙὮ ἤττον αΡΡεᾶΙ5 

η 1,γδῖας οπΙΥ Ώστε αηΏά Ἱη ὃ 21. 
1Ο. πρὸς ἀλλήλους: Μ, Β, Β, ΤΠΗ., ς.Ε.; εἲς ἀλλήλους Ε; ΟΠι. 

ᾱ, Τ. ΈΤΠε οπΙγ οἴπει Ιηδίαηοε ἵπ Τ,γδίας ΟΕ ὑποψία ψίὮ ρτερ. ἵ5 25. 30, 
ΨΊΊΕΓΘ πρός ΠΙΑΥ Ὃ6 ἆπα {ο ἴ1ε οοΏηπεοΙοΏ ἨΙἩ ὁμονοίας. Ίπ οἴπες 
Ῥ{οβδε πγίθις εἰς ἶ5 α5εά πΙ] ὑποψία οίτεΏεί ἴλαη πρός. εἰς Τηιο. 4- 27. 
2, 6. 61. 4, 6. 101. 4: ΟΠΙΥ οπος ΨΙ{Ώ πρός, 2. 37. ΤΠε ΝΟ Ιπ5δίαηΏςες 

ἵπ Απάοοϊάες (1. 51, 1. 68) Ἰανο εἷς. ΑπάΡΠΟΠ αἱναγς πδες εἰς, Ῥαΐ 
ΥΥΙὮ α ννοτά οἱ πιοῖῖοα: Π. β 3, 6, Π.Υγ 2, 1ο. Τμ οπΙὗ Ἱπδίαποε ο{ 

οἶίπει ἴπ᾽ Ὀεπιοδίμαηες ἶ5 23. 103 ἡ γὰρ ἐκείνων πρὸς ἀλλήλους ταραχὴ 
καὶ ὑποψία, Ὑ]ετε πρός ΠΠΑΥ 6 ἆπε ἴο ταραχή. [Ῥεπι.] 48. 15 τας 
τῆς ὑποψίας τῆς πρὸς τὸν οἰκέτην. Ὠεπιοδίπεπεδ Ἠᾶς κατά 1Π 20. 24. 

1Υ51Ας ---25 



486 ΑΡΡΕΝΡΙΣΧ 

]ςοσίαίες Ίας ὑποψίαν περὶ αὑτοῦ λαβεῖν 15. 123. Ἰπ [ανοί οἱ πρός ἵη 

οἳς Ραδδασα ἶ5 1,δίας” πδασε γίἩ Ἱνογάς οἱ Ποδ]ε αἰηίαάε. Α Π]1 

ἰαίθιπεηί Οἱ Πὶ5 1156 οἱ Ρτεροβ/{ἴοης υγ] Ἠογάς ἀεποίηςδ ΠοδΗΠ{γ 15 εἶνε 

{ομονήης: 

4. ΟΕ Ποφδίϊ]ε αἰθ{αἀς, πρός πμ αςο., 

ἀηδῶς διακεῖσθαι 16. 2. ὀργή 25. 5. 
ἀλλοτρίως διακεῖσθαι 33. 1. ὑποψία 25. 30, (32. κ. 

διαφέρεσθαι 32. 1, 1δ. 17. φθόνος 12. 66. 
διαφορά 12. 51, 25. 10. φιλονικεῖν 3. 49. 

ἔχθρα 12. 2, 13. 1, 18. 5. φιλονικία 33. 4. 

Α. Οἵ τη ίατγ πιονεπιεηίς (Τεα] οἱ πιείαρΠοτίσα|), 

1. πρός ψΠίῃ αοο., 2. ἐπί ψΙίη αοο., 

µάχεσθαι 22. ὃ. ἔρχεσθαι 33. δ. 
μάχη 3. 45. στάσις καὶ πόλεμος 12. 55. 
πόλεμος 12. 03, 33. 0. στρατεύεσθαι 14. 30, 14. 32, 14- 

33, 18. 9. 
6. ΟΕ οἴπει αεᾶοη {αρα]ηςί, 

1. πρός ΨΊ{Π 8οο., 

{ ἀντειπεῖν 26. 4, 26. 5. τιμωρία 1. 2. 
εἶπειν 26. 16. πράγματα 290. ΙΟ. 
λέγειν 12. 47. πράττειν 27. 4- 

ἁμιλλᾶσθαι 331. 6. 
ἔγκλημα 25. 23. 
στασιάζειν 26. 22. 

2. κατά ψΙΠΏ σθ6η., 

ἐξευρίσκειν 3. 34. ὀργὰς παρασκευάζειν 1. 28. 
ἐπιορκεῖν 32. 13. ὀμόψηφοι 13. 94. 

κατηγορία 31. 2. τρόπαια στῆσαι 1δ. 3. 

µηνυτής 13. 2, 13. 18. ψεύδεσθαι 22. 7. 

3. περί ΠΠ αθο., 

ἀδικεῖν 31. 24. κακία 31. 4- 

{ ἁμαρτάνειν 14. 258, 31. 23. 
{ ἐξαμαρτάνειν ΕΙ. 53. 1 (αρ. ππάεί 

ἷ εἰς). 
ἀσεβεῖν 14: 42. 

4. ἐπί ψΙίἩ αοο., 

εἰσιέναι 3. 7, 3. 23. ἔρχεσθαι 33. δ. Ετ. 47. 
ἐκπηδᾶν 3. 12. συνίστασθαι 22. 17, 22. 21. 



- ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΡ ΧΧΧΙΙ 2ο-εό 48η 

5. ἐπί νε] ἆαί., 

δωροδοκεῖν 25. 1Ο, 20. 11. 

6. εἰς Νί αοο., 

ἐξαμαρτάνειν 12. 2, 12. δο, 25.9 παρανομεῖν 3. 17. 
απά ο{ίεη (ορ. άΠπάεΙ περί). - . προνοεῖσθαι 4. 18. 

ὑβρίζειν τ. 16. 

µήτε .. . µήτε Βεκ]ς.: μηδὲ . . . μηδὲ Μες. 
2Ο. τῶν μὲν Εἰ, [ζψς.Β.; τὰ μὲν 5 Μ, , Β, (, ΤΗ. ---ἔχειν Ἡς.: 

ἑλεῖν 55. --- τετρακισχιλίας Ἠειν. (ορ. ὃ 28): ἑπτακισχιλίας Μ5., 
Ὀς.κ. Ευγ πιαΚκες αρ {πε 7οοο ὈΥ αἀάϊπο {πε 7 1.-4ο πι. Ιοάπεᾷ 0Ἠ 

Ῥοίί{οιΏσγ, ἴμε ενϊάεηοε οἱ πΠΙοἩὮ οου]ά ποίῖ Ῥο ἀθπῖεᾶ, ἴο πΠαί Ὠ]ορίίοη 

Πιςί ἰο]ά ἴμα Ῥοὺς {Πεῖτ {αίπεΓ Ὠαά 1εί (επι, 20 Τη. απά 340 δίαΐείς. 

6εο Ρ. 285 π. 2.--- ὅποι τρέψειε ΟοΟΠί.: ὅπου στρέψειεν Ε : ὅπου στρέψειε 

Ῥ, Ἑ, (4: ὅπου στράψειε Μ.--- γναφεῖον Ἐςδ.: γναφεῖον ἵμάτια Ἰ55.: καὶ 
εἲς γναφείαν καὶ εἰς ἱμ. 2εα]ΐετ, Ὀδ.ξ. ΤΠε ροβ!Ποη ο ἵμάτια {5 5μβρί- 
οἶοις; 1έ ποιά Ὄε δίταΏσο {ο 54Υ, “Έοτ 5Ώοες απᾶ {οΓ ]ααπάσγ απά {ΟΥ 

οἰοίμίηπσ απά {οι {πε Ῥατβει”ς.Ὀ. --- κουρέως , ΜΙ, Ῥ, Β; κουρέον Τ: κου- 
ρεῖον Α]ά. --- πλεῖν: πλεῖον Μ55. Όθεε Κὔ]η. ὃ 5ο, Αηπι. 11. 

21. αὑτῷ τίθησι, τὸ δὲ τούτοις λελόγισται Ἐς.: αὐτῶν τίθησι τούτοις 

λελογίσθαι Μ55. (λελόγισθαι Μ).---ἐφ ᾧ θγίρατ6: ἐφ ὧν Μςς.--- 
ἄνδρες Μ5ς. ἨΗετν. απάἆ ΕυΏγ αάά δικασταὶ {οπῃ α δἶδῃ ἵπ Μ ἴλμαί 5εεπ]ς 

το Ἱπάϊσαίε {πε Ίο5ς. 
22. τῷ ὃ ἐπιτρόπῳ ΕΙΡδ.: τῷ ὃ ἐπὶ Ἑ, Μ, Β, Β: τὸν δ ἐπὶ Τ: τῷ ὃ 

ἐπεὶ Α]ά.: τὸν ὃ ἐπεὶ α. «, Τ αἀά εἰσὶν α{ἴεΓ πατρῴων. 
23. ἀπηλλαγμένον . . . πριάµενον Ώοῦχγ.; ἀπηλλαγμένοις . . . πριά- 

µενον Ε, Μ, Β, Β: ἀπηλλαγμένος . . . πριάµενος Τ.---- ὁπότερα Ἐ, Μ, 

Ῥ, Β, ορ. ἶδας. 1. 22: ὁπότερον (, Τ. ---καταστήσων Ἐ; καταστήσονται 

Ε. Μ, Ρ, Β. 
24. ἄνδρες αα. ἩἨοιν.- - δεούσας ΑΙά.: δέουσαν Ε, Μ, Ῥ, Β: δεού- 

σαιν (.--- συµβαλέσθαι Αἱά.;: συμβάλλεσθαι Μ5ς., Ὁ5.[. --- τούτοις 

Ώοῦιτ.; τούτων Μ, Ῥ. Β: τούτων τοῖς Ε, (, Τ.---τῶν θυγατριδῶν Ε, Μ, 

Β, Β: τῶν αὐτοῦ θυγ. (α, Τ. 
25. ἐπειδῃ δὲ ΕυΏτ; ἐπεὶ δὲ Μ55., Ὀς.Ε. Θθεο οὗ ὃ ὁ.--- ἔφασκεν 

, Τ; φάσκων Ε, Μ, Β, Β: φάσκει 5.Β. Έτοπι {Πε ταπίγ οἱ λε 

ἱπάΐς. οἳ φάσκω ἵπ 115., ΕΙΠΙ 5αρσεςίς {με Ίος οἳ α Ρῃτᾶδε Ἠείε, α5 

αὐτὸς τὴν ὠφέλειαν ἔλαβε. Ῥυΐ ἔφασκε ἵ5 α5εᾷ οἳ 4 ἴαΐςε 5ἰαἴεπιεηῖ Ρ{6- 
οἶδε]γ ας Ἡετε ἵη 1. Ι4 απά 1ο. 1. 

26. ἄνδρες ο. Ἠετν. (ορ. 6 24). --- ἔργον εἴη Μ, Ῥ, Ἑ: εἴη ἔργον 
ΓΕ, ς, Τ.---ὁ τῆς Ἠετν.; τῆς Μ5ς., Ὀ5.]. 
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27. ἐπέδειξε Ι55., ορ. οἨ 16. 1. ἀπέδειξε Ῥίαγροις, ΤΗ. --δεούσας: 

δέουσαν Τ: δεούσαιν (α. Ορ. δ 24.--- ἀνηλωκέναι: ΕυΏσ 5αἹρσεςί5 ἀγήηλω- 

µένας (1ἶιε ΠΊΟΓΕ 6ΟΠΊΠΠΟΏ οοηςίταςἤοι) απά λελόγισται. --- ὥστε Μ, α: 
ὥσγε Ε, , Β, Τ.--- αὐτῷ οὐδεὶς Ε; οὐδεὶς αὐτῷ Μ, , Β, ΤΠ.: οὐδεὶς Έ. 

----περὶ τούτων: παρὰ τούτων 2ΥΙΡΙΙΡ.-- ΜΑΡΤΥΡΕΙΣ οιπ. Μ55., εχοερί 

Έ ΠιαΤσΊη. 
28. ἄνδρες ζα. Ἠετν'. --- ἔχειν αὐτὸς Ε Μ, ΡΒ, Β:; αὐτὸς ἔχειν (α, Τ. 

--- αὐτῷ Ε, Μ, Ε, Β: αὐτῶν «, Τ. 

90. αὗται ἔτει Τ; αὔται ἔτεσι Ε: ἔτεσιν αὗται Μ., Β. Β, Αἱά. --- 

καὶ ἀποδείκνυνται {ουπά η (α, Ἐ, δαΐ ρτοβραΡβ!γ απ εαϊίοις οοη]εοίατε ἴο 

οαΡΡρΙΥ α σωμα ἵπ οἰάει Μ55. ΕΡοτ οίπει Ροδδίρ]ε εχρτεςδίοης ορ. 

Ώεπι. 27. 37, δαςθ. 6. 14. Ὀς.Β. οπαῖί, πι Ἱπάϊσαᾶοη οἱ ζσομμα. --- 

περιόντα: αἱ6Γ περιόντα αἱ] Μ5ς. πανε τῶν ἑπτὰ ταλάντων; εἰίπει ἴ]π]ς 

πηἡδί ϱο ε{αδεά (ΜατΚΙ.) οἵ αεί μναῖ πε πηαςδί αάά τῶν τετταράκοντα 

μνῶν (05.Κ.). 

ΧΧΧΙΝΥ 

Εοι {μο 5οωγοες οἱ {16 ἐθχί, 56ε Ιπίγοάισβοη {ο {Πθ οσα] ποίες ΟΠ 

ΧΧΧΙΙ, 

ΤΙε ΕΠῑ]ε ἶ5 ἄοπι Ὀἱοπγκίας)5 Ιπίχοάαοίίοηῦ, {γαέα., ὃ 32, ὑπόθεσιν δὲ 
περιείληφε τὴν περὶ τοῦ μὴ καταλῖσαι τὴν πάτριαν πολιτείαν ᾿Αθήνησι- 

τι. ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι Ὀς.Ε.; ὢ ᾿Αθηναῖοι Μ55., ΤΗ. 9ο 1η δὲ 3,9, 
1. Ὀς.Ε. (οἶ]οιν ἴἶπε αὈρτενίαίίοη ἶπ Ε, απᾶ {πο 1,Υ5ίαη πδασε. ]αΠτὸ. 

1971, Ρ. 159. --- δὶς ἤδη. καὶ Ὠοῦτ.; διὸ δὴ καὶ 55. 

2. ἐστὲ ΤαγΙ.;: εἰσὶν Μ5ς. ---- οἳ (α: ὅτι Ε, Μ, Ῥ, Β. --- Πειραιοῖ [05.: 

Πειραιεῖ Ε, Μ, Ὁς.Β.: ἨΠειραιῶς «α, Τ. 

3. ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι: 56ε 6η ἃ 1. ---οὔτε οὐσίᾳ τῆς πολιτείας ζαᾳ. 

Ὀς.; οὔτε οὐσίᾳ αἁ. Φααρρε, ΤΗ. Ορ. 1δ. 6.-- Χρήματα 5. ΤΗ.: 
τὰ χρήματα Μς5., Ὀ5.Ε. --- ἐκεκτήμεθα Ἐπιρεπίας; ἐκτησάμεθα Μίας., ΤΗ., 

Ὀς.Ε. ΤΠε οοπίεχί ἀθπιαπάς «ροβδεςςεᾶ, ποῖ “ αοαιίτεᾷ.”. --- ὅπως 

ΦἰερΗ.;: οὕτως ΊΜ5ς. ---- τινὰ ᾿Αθηναῖον Ἰ)5.Κ.: ἵνα ἀθηναιον Εϊ: ἵνα 

ἀθηναίων (4: ἵνα ἀθηναῖόν τινα Ἐν, Μ, Β, Ἑ πιατρίη: ἵνα ἀθηναίων τινὰ Β: 
᾿᾽Αθηναῖόν τινα ΤΗ. --- ἀπώσομεν Βαϊίεγ; ποιήσωµεν Ἐ. Μ, , α: ποιή- 

σοµεν Ἑ.---νῶν δὲ (: οιι. Ε, Μ; Ὀς.Ε. οι. απᾶ Ἱπα]σαίε α ζαοια 

Ρείπεεη ἐποιούμεθα ' απά καὶ τοὺς. --- ἀπελῶμεν ΒεΚΚ.; ἀπολοῦμεν Μ55.: 

ἀπελοῦμεν Ες. 
4. πείθησθε Φ]ηΐίεγ; πιθώμµεθα Ἐ: πειθώμεθα Μ, . Β, . -- τὰ ἐν 

ταῖς ἐφ᾽ ἡμῶν ὀλιγαρχίαις γεγενηµένα εἰ], ΤΗ.: ταῖς ἐφ ἡμῶν ὀλιγαρ- 

χίαις γεγενηµέναις Ε], Μ, Ἐ (γεγενηµένας ΕἘ Ῥτ.); πλείστας τῇ πόλει 
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συμφορὰς ἐν (οἵ πολλὰς συμφορὰς) ταῖς ἐφ ἡμῶν ὀλιγαρχίαις γεγενη- 
µένας Ὀς.:; ταῖς ἐφ᾽ ἡμῶν ὁλιγαρχίαις ἐκείνους µάλιστα ἐχθροὺς γεγενη- 
µένους Ἐαά.--- ἀλλὰ: ἀλλὰ καὶ Ε ΡΓ., (. 

5. ἅπερ κτήσονται ΘίερΏ.; ἀποκτήσονται Ε, Μ, Ῥ, Β: ὅπερ κτήσον- 

ται (ᾱ, Τ.---λάβωσιν (, Τ; λάβητεΕ, Μ. Ῥ, Β. 
6. τοιούτων Ῥα]ϊίεγ; τοῖς τῶν Ε, Μ, ἘΤ: τούτων Φἰαϊίετ.---ἡμῖν Ε: 

ὑμῖν Μ, Ἑ.--- ἐρωτῶσι ΜαΤΚΙ.: ἐρῶσι ἵς5ς.; ἐροῦσι Ὦεδγοιβδθαιςσ, 
Ὁς Ἡ. ---ποιήσοµεν: ποιήσωµεν Μ, Ρ, Β. --ἆ Λακεδαιμόνιοι ΦἱερΗ. : 

λακεδαιμονίοις Μ556. ---τούτους Μ; τούτοις ΕΒ, (, Τ.---τίς Ε, Μ: τὸ Τ: 

τί (ᾱ. ---περιγενήσεται: περιγενέσθαι Ἐ, Μ, Ῥ, Ἑ.--- ποιήσοµεν: ποιήσω- 

µεν Ἐὰ: ποιήσαιμεν (, Τ.---µαχομένοις ἴζ5.: μαχόμενοι Ἐ, Μ, Ῥ, Β: 

µαχοµένους 4, Τ.---ἢ ᾱ, Τ: εἰ Ἐ, Μ, Β, Β.--- καταψηφίσασθαι ΑΙά. : 

καταψηφίσεσθε Ε, Μ; καταψηφίσεσθαι Τ. 
7. ἐὰν μὲν πείσω ἴζψς.:; ἐὰν μὲν πείθω 55. --- ἀμφοτέροις κοινὸν εἶναι 

τὸν κίνδυνον: τὸν Ῥείοτα κίνδυνον αεζζ. Φ6Ἡ.; κοινὸν αἴῑει εἶναι Ἐ 60ΓΓ., 
Ὀς.κ. ΤΠε οὔδοιτ{γ οἱ {πε ῥᾷςδδαφε ]εά [75επεΓ {ο {Πε οοπο]ιςδίοη ἰπαί 

Ίποτε 5 α οοηδἰἀειαβ]ε ζσεμπα αἴει κίνδυνον (5ο Ὁ5.ξ.), ἵη νλῖο] 5ίοοἆ 

ἴπε οοιτε]αίῖνε {ο ἴπῖς ἐὰν µέν. --- τὴν αὐτὴν ἔχοντας γνώµην οπι. Ε:, (α, 

Τ.-- τὴν αὐτῶν οἰκοῦντας ΟΠΙ. Μ, Ἑ, Ἑ. --- τοὺς δὲ . . . οἰκοῦντας ΟΙΗ. Τ. 

-- ἡμῶν (Τ): ὑμῶν Ε, Μ, Ε, Β. 

8. ἴσασι γὰρ Μςς.; ἴσασι γὰρ ἐκεῖνοι Ώοῦτ., ΤΗ.:; ἴσασι γὰρ Λακε- 

δαιµόνιοι ὈὉς.ξ. Τ]Πε ἀεβηῖίε τούτων ἵπ ἴἶνα 5εοοπά οἶααδε 5Θεπῃς {ο 
της σι/Πο]εηῖ {ο π]ακα οἶθαι, ΏΥ οοπίταςί, ἴμα 5αΏ]εοί οἱ ἴσασι απά ἐμ- 

βάλλωσι. -- ἐμβάλλωσι Τ:; ἐμβάλωσι Ε, Μ, Ὁς.Β.: ἐκβάλλωσι Ε.--- 

καλὸς Αἰά.; καλῶς Ε, Μ. Τ. --- τούτους μὴ Τ].: τούτους ΊΜδς.: τούτους 

οὗ Ἰδ.; τούτους οὐδὲ 05.Π. -- καταδουλώσασθαι ΦΥΙρατς; καταδουλώ- 

σεσθαι Μος. ---- ἧττον: ααά. Ἐ5.; Μ Ἠα5 ἃ 5ρ8οε αεί τοσούτῳ; τοσούτῳ 

οὐκ Ε, Β. 

9. ὢ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι: ὦ ᾿Αθηναῖοι Ἑ, Μ, , Β, ΤΗ.: ὢ ἄνδρες (, 

Τ.--- ἡμῖν Μ, Ε, Β: ἡμῶν Ε, , Τ. 

το. ἡμῶν ἘΤ; ὑμῶν Ε, Μ, Ε, Ἑ. --- ἐλπίζοντας δ ἔτι Ι Ίανε υτΙίεη 

αἴῑει Ἰλ/εςί. (κατελπίζοντας ὃ ἔτι); καὶ ἐλπίζοντας ἐπὶ Μςς.: καὶ ἐλπί- 
ζοντας ΤΓαγ]., ]εΏὮ:; καὶ ἐλπίζοντας . . . ἐπεὶ (ΝΕ ἔσται {ΟΙ ἔσεσθαι) 
Ὅς.Κ., νε οοτγε]αίνα οἱ μέν Ῥεῖης απδαπιεά {ο Ῥε]οηπςο ἵπ πε ζσοπα. 
ΤΗ. ρηπίς αξ ἵῃ δ, υν {πα οοπιπιθη{ 66 οοτταρία. Νο ςοἰαίοι ἴαί 
Ία5 Ώ6εη Ργοροδεά οΏ είς α ποια] οοπςἰτισοίίοη απάἀ α τααδοπαΡδἰε εχρ]ᾶ- 

ΠαΏἼοη οἱ {Ώε οΏρθίη ος {πο οοἵταρΒοη. 
1π. ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι: 966 ΟΠ ὃ 1.---ἐλευθερίας: ἐλευθ. ἑλλήνων 

(, Τ. 
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[Τ16 τείετεηοες ατε {ο {ης οοπηπιεηίαΤΥ (ΏΥ 5ρεεοῃες απά ῥραταρταρΙΦ), πΏ]θςς 

οἰπετνςα ἀρδὶίσηαίεά.] 

ἀγαπήσειν 12. 11, 22. 15. 

ἀγαπητῶς 16. 16. 

ἀγορανόμοι 22. 16. 

ἀγῶνες τιµητοί, ἀτίμητοι Ρ. 349. 

ἀδικῶ α5 Ρειί. 12. 14. 

᾿Αδρίας 32. 25. 

ἀδρὸς Χαρακτήρ ). 244. 
ἀδύνατοι Ρ. 232. 

αἰτίαν λαβεῖν 12. 57. 

ἀκηκόατε 12. 45, 32. 25. 

ἄκριτος 12. 17, 10. 7, 22. 2, 25. 26, 

Ῥ. 162. 

ἀλλὰ γάρ 12. 40. 

ἀλλὰ µήν 19, 15. 

ἄλλοτι... ἤ 22. 5. 
ἄλλων, τῶν: ψΙίΠ 5αρετ]α[ῖνε 12. 8ο. 

ἁμουγέπου 24. 20 Οπτ. Ν. 

ἄν: νΙ(Ὦ Ιππη, ἵη ἴπά. ἄῑςδο, {ος Ροίεη- 

Επ] Ἰπάϊο. 12. 63, 10. 23: ΝΜΙΠ 

ἵππη. {οἵ ορί. 12. 1, 24. 2, 24. Ὁ, 25. 

6, 25. 15, 25. 25: ΜΙὮ ρατίϊο. 12. 

75: πΠοη-Πδε ΥΙΓΗ Ἱπροτί[. οἱ ηεςεξ- 

5ἵίγ, είο. 12. 27, 12. 45 Οππι. Ν., 12. 

52; ΠΟΠ-156 ΜΠ(Π ἔμελλον 12. 99. 

ἀναγκαῖον: οοηδίγαοίῖοη ψ(Ἡ 16. 7. 

ἀναδίπλωσις Ρ. 355. 

ἀνάκρισις Ρ. 327. 

ἀναφέρω: οοηβίγαοῖοη ν(Ώ 12. δΙ. 

ἀνθ᾽ ὅτου 12. 2. 
ἀνθρώπων 19. 26. 

ἀντίγραφα 32. 7. 

ἀντίδοσις 24. 9. 

ἀντίθεσις ΡΡ. 345, 152. 

ἀντιστροφή Ρ. 354. 

ἄξιος 22. δ. 

ἀξιῶ 12. 37, 16. 3, 16. δ, 32.12; ΨΙΙΗ 

περαίϊνε 10. 45. 

ἀπαγωγή 25. 10. 

ἁπάτη τοῦ δήµου ). 161. 

ἀπέδοσαν 22. 2, 1ο. 7 Οπή. Ν. 

ἀπογράφω 12. δ. 

ἀποδεῖξαι 322. 17. 

ἀποφαίνω: {οτος 12. 735 υΠἩ ρατίῖο, 

να: 

ἁρμονίαι Ρ. 344- 

ἀστός 12. 35. 

ἀστράβη 24. 11. 

ἄστυ 12. 16, 12. 05. 
ἀσύνδετον 32. 11, Ρ. 356. 
ἀτέλεια 34. 2. 

ἀτίμητοι: 5εε ἀγῶνες. 

ἀτιμία 12. 21, 25. 11, 20. 24, 25. 25, 

656, 

αὖ 10. 4. 

αὐλείῳ θύρᾳ 12. 16. 

αὐτίκα 19. 46. 

αὐτός: {ΟΥ οὗτος απα]ερίίο 16. 11; 
{οι (Επρ.) τε]αίῖνο 25. 115 Ιπίεη- 

οἶνε (αἱοπε) ἵη οΡ]ατπε ϱ8δθς 12, 20 

(ασ. Ν. 
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ἀφαιρέω 24. 13. 

ἀφανὴς οὐσία 32. 4. 

ἀφορμή 24. 24. 

βεβιωκώς: υιίῃ αἆνετο 24. 1 ΟπΙε. Ν. 

βοηθεῖν αὐτοῖς τὰ δίκαια 32. 3. 

βουλεύειν 16. δ. 

:βούλομαι 1Ο. 54, 

γάρ 1ο. 12. 

γέ 10. 13, 10. 15. 

γναφεύς 32. 20. 
γνώµη: υπ ποιί ατο]ε 12. 27. 

γραφαί παρανόμων Ρ). 354, 343. 
γραφή 16. 12. 

δανείζοµαι 1Ο. 26. 

δέ: ἀϊδρίασεα 16. 7; πειίταὶ 12. 68. 

δεῖν 16. 12 Οπή. Ν. 

δεινὸς λέγειν 12. 56, 10. 1. 

δεινὸς Χαρακτήρ Ρ. 345. 

δεινότης Ρ. 345. 

δέξαιντ᾽ ἄν 25. 24. 

δέοµαι 16. 3. 

δέος 12. 66. 

δή 25. 9. 
δῆλος 12. 6ο, 12. 990. 

δηµόσιον, τό 12. 10. 

δήπου 12. 27. 

διά: νε] σεη. ΟΥ 80ος. 12. 57, 24. 23 

διὰ βραχυτάτων 16. 9, 24. 41 δι 

ἐλαχίστων 12. 3; διὰ τοῦτο, ἵνα 

35, 20. 

διαβολή 19. 5. 
δίαιταν 32. 2 απᾶ ΟΙ. Ν. 

διαιτηταί Ρ. 341. 

διανοέοµαι 32. 23. 

διαφέροντα, τά 32. 1. 

διήγησις Ρ. 1390. 
δικάζομαι 12. 4. 

201 

δίκαι: δηµόσιαι ). 334; ἔμμηνοι 

Ῥ. 340. 
δίκαιος 25. 14. 

δίκη 16. 12, 32. 2. 

διώκειν 32. 2. 

διώκων, ὁ 12. 2. 

δοκιμασία 32. 0, Ρρ. 133 {., 253, 334. 

ἐβουλόμην ἄν 12. 22. 

ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας 24. 3, ῥ. 1Ο. 

ἐθέλω 19. 54, 32. 11 Οτι. Ν. 

ει: νετρα] εηάϊηρ 342. 17 ΟΤ4, Ν. 

εἰ δὲ µή 12. 15. 

εἰ καί 16. 2. 

εἰ μὴ διά 12. 6ο. 

εἰκός 16. ς, Ρ. 14: εἰκὸς ἦν 12. 27. 
εἶμί: οπ]δδΙοη ΟΕ 24. ΙΟ. 

εὔπερ 12. 27. 

εἰρομένη, λέξις Ρ. 345 Π. 

εἰς: οἱ ἀεξίϊπαίῖοη ΤΟ. 21: οἱ αοἴοηῃ 

ἑαραῖηςί) 32. 19 (τή. Ν.; οἱ Ρριι- 

Ρο5ε 12. 14: Ξ αξ Ζεραάς 10. 6Ο; 

εἷς καιρόν 16. 5. 

εἰσαγγελία 12. 45, 16. 12, Ρ. 214. 

εἰσαγωγεῖς Ρ. 349. 

εἰσελθεῖν 32. 1. 

εἰσφορά 12. 20. 

εἶτα 12. 26. 

ἐκ 16. 15, 19. 9. 

ἐκ 1ειραιῶς 25. 33 Οἱ, Ν. 

ἐκεῖνος 12. 77, 32. 5; 16. 6. 

ἐκπίπτω 12. 57, 32. ΙΟ, 34. 5. 

ἐκφέρειν 12. 15. 

ἔλαττον ἔχοντες 32. 1. 

ἔλεγχον, εἰς ἱέναι 16. 1, 32. 12. 

ἐλπίζω 12. 7ο. 

Ἐιμπορίου ἐπιμεληταί Ρ. 216. 
ἔμποροι Ρ. 216. 

ἐν 24. 5; αξ α 1εε( 17 οἵ 12. 6: τη 

{ᾷε εω9ε οὗ 12. 27. 

ἔνδεκαι, οἱ 22. 2, 
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ἔνδον 19Ο. 22, 10. 47. 

ἕνεκα 1Ο. 17, 32. 1ο (τή. Ν. 

ἐξ ἄστεως 25. 33 ΟΙ. Ν. 

ἐξῆν: Ώηοη-μ5ε οἱ ἄν 12. 41. 

ἐξουκίσει 32. 14 Οτ. Ν. 

ἐξωκίζετο 32. 14 Οι. Ν. 

'ἐπαναστροφή Ρ. 354. 
ἐπαναφορά ). 354. 

ἐπεί: (επιροταί] 12. τί ΟΙ. Ν. 

ἐπειδη: ἴδηδες υΙίΏ 12. 53, 12. 66, 

3ο, δι 

ἐπί: οἳ αοἴοη «ασαϊηςί) 32. 19 Οτ, 

Ν.; οἱ ρυτρος5ε 12.24, 10. 21: 123 

ὧλε ῥοτυεγ οὗ 12. 26: 1 ο ἴηε οἵ 

12. 172 ο ἐᾖε ϱ7οί14 ο 24. 1, 

αρ Τη. 

ἐπιγαμία 34. 3. 

ἐπιδοῦναι 10. 14, 19. 15, 32. 6. 

ἐπικλήρου 24. 14. 

ἐπιμονή Ρ. 3556. 

ἐπιτρέψαι δίαιταν 32. 2 απά Οτί. Ν. 

ἐπιφέρεσθαι 10. 14. 

ἐπωβελία Ρ. 336. 

έρημος δίκη 32. 2. 

ἐρώτησις 12. 24, 22. δ, Ῥ. 330. 

ἑταιρεῖαι 12, 43. 
ἑτέρων πραγμάτων 25. 12. 

ἔτι 16. ὃ, 16. 12: ἔτι τοίνυν 256. 150. 

ἐτιμήσατο 19. 48. 

εὖ ποιῶν 24. 14. 
εὐήθης 12. δ7, 16. 6. 

εὔθυναν 25. 30) ΡΡ. 44) 334: 
ἐφόδια 16. 14. 

ἔφοροι 12. 43. 
ἐχρῆν 32. 1; ἐχρῆν ἄν 12.49 (τή. Ν. 

ἕως: ψ]ΓὮ δεοοπάασγ Ιπάϊο..22. 12. 

-ῃ: νειραἰ επάἶης 32. 17 ΟΠ, Χ. 

ἢ ὡς 12. 64. 

ἢ 12. 256 Οπε, Ν., 16..8. 
ἡ που 25. 17. ες 

αξΕΕςΚ ΙΝΡΕΗΣΧ 

ἡγοῦμαι 25. 2. 

ἤδη: υΙ(Ὦ αοτῖσί 12. 7δ Οἱ. Ν.; 
ΨΠΙἩ τότε 12. 66. 

ἤδη 2. 15 ΟπΙί. Ν. 
ἠθοποιία. Ῥεςε Εηρ]5η Ιπάαχ. 

ἠκκλησιάζετε 12. 73 ΟτΙ. Ν. 

ἠντεβόλει 22. 11 ΟΙ. Ν. 

ἠντινοῦν 12. 54. 

ἠττον: ν]} περα(ῖνα 22. 19 Οτι. Ν. 

ἵππαρχοι 16. 6. 

ἱππεῖς Ρ. 139. 

ἰσόκωλον Ρ. 352. 

ἰσοτελεῖς ΡΡ. 9, 44. 

ἰσχνὸς Χαρακτήρ Ρ. 344. 

καί: ἵη α]ίεγπαίϊνες 12. 26: Τη ΟΟΠ]- 

Ρ8Ηἱ5ΟἨ5 1Ο. 2, 24. 3; οπιρ]αίϊς, 1η 

απθς5ίίοηςῬ 12. 20; καὶ γάρ 24. 3; 

καὶ εἰ 16. 2, 109. 1δ; καὶ μὲν δή 
12. 30. 

καιρόν, εἷς 16. 5. 

οἱ αοίῖοη ΄αραϊηςί) 32. 

σσ. Ν.ς ἵη οοπιρουπάς 10. 1Ο. 

καταβαλεῖν 32. 13 ΟπΙε. Ν, 

καταγαγών 34. 5. 

καταγιγνώσκω 24. 20. 

καταλεγείς 42. 5. 

κατάλογον (τὸν. μετὰ Λυσάνδρου) 

25. 16. 

κατασταθείς 24. Ο. 

κατάστασις 16. 6, Ρ. 132. 

κατελθεῖν 16. 4, 25. 20, 34. 2. 

κατηγορέω: οοηκίταοίΊοη νψ(Ἡ 25. 5. 
κατήγορος, ὁ κατηγορῶν 12. 2. 
κατιέναι 25. 22. 

κηδεστής 1Ο. 48, 32. 1. 

κλάοντες 32. 1ο ΟπΙ{, Ν. 

κλεισίον 12. 15 Οµπί. Ν. 

κλητῆρες Ρ. 236. 
κομᾷ τό, 19, 

κατά: 19 
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κόοµιος 12. 20, 16. 21, 10. 16. 
κουρεύς 32. 20. 

κύβοι 16. 11. 

κυζικηνοί 12. 11, Ρ. 356. 

κύκλος Ρ. 355. 

κῶλον Ρ. 347. 

λείπειν: οοπβίτΙοοη 19. 43. 

λέξις Ρ. 244. 

Λογισταί Ρ. 44. 

λογογράφοι ΡΡ. 19, 335, 343. 
λόγους ποιεῖσθαι 12. 2, 32. 12. 

λοιποῦ, τοῦ 12. ὅ5. 

µέν: ἀδρ]ασεπιεηί οἵ 12. 155 τέ- 

Ῥθαίεά 24. ὃν 32. 22: μέν .. . δέ 

12. 60. 19. 23: νηϊποιί δέ 12. ὃ; 

ἵηπ καὶ μὲν δή 12. 30; μὲν οὖν 
το 

µέσος χαρακτήρ Ρ. 244- 
µετά το. 14. 

µετρίως βεβιωκώς 16. 4. 
μή: σεηετῖς 25. 1, 25. 0, 20.32: ΨΙΠ 

Ρατιιοἰρ]ε 12. 68; νι νειρς οἱ 
Ῥτοπαϊδίης, εἴο. 10. 23. 

μὴ οὔσας διώκειν 32. 2. 

μηδὲ πρὸς ἕνα 16. 1ο. 
μηδὲν ἄγαν 16. 12. 

µηνυτήν 12. 32. 

μιῷ ψήφῳ 12. 52. 
μόνος: υ(Ὦ 5αρετ]αίίνε 24. Ο. 

ναυμαχία 12. 43. 

νικῶ: ἃ5 Ῥετί{. 12. 14. 

νομίζω 12. Ο. 

02 .. « δεινότατον ΙΟ. 33. 

... τεκμήριον 24. ΤΠ. 

ὅθεν 12. 43. 

οἱ ἐν Π]ειραιεῖ 10. 190. 
ς 9 οἱ ἐξ ἄστεως 12. 35, 

ο» 

ου 

οἶκος 12. 03. 

οἴομαι: υΙ(λ {αί. απά ἀοἵ. 12. 19 

οσ, Ν. 

οἷος 12. 30. 

ὁμοιοτέλευτον Ρ. 354. 

ὁμοπάτριος 10. 22. 
ὅπως φανήσεται 12. 5ο. 
ὀργίζεσθαι; οοπςίτιασίίοη γ(Ώ 12. δο. 
ὅσονπερ 32. 27. 
ὅστις 1π οΏαγασοἰετῖζίης οἱαµ565 12. 4Ο; 

η Ἰπά. ααθδίῖοης 12. 37, 12. 61. 

ὅτε: υ(Ὦ ἱπιρετΕ. 32. 25; ὅτε πρῶτον 

12. 10 ΟτΗ. Ν. 

οὐ: νΙἩ Ιπβη. 12. 6Ο: ψὶ(ῃ ὥσπερ 

Ι2. θ4: θὐ πρότερον. . . ἕως 12. 71, 

25. 20. 

οὐδὲ εἷς 19. 6ο, 24. 24. 

οὖν 1Ο. 7. 
οὐσία φανερά, ἀφανής 232. 4. 

οὗτος: απαἹερίῖο 16. 11; οἱ ορροπεπί 
12. δΙ, 32. 1. 

οὕτως: οἶαιςες 12. 1 Οµί, Ν. 
οὕτως ἐν δεινῷ 1ο. ὃ Οπί. Ν. 

οὐχ ὅπως το. 41. 

ὄψον 22. 20. 

παίγνιον Ρ. 234. 

παιδαγωγός 22. 16, 32. 29. 

πάντα κακά 12. 57. 

πάνυ 10. 15. 
παρά: υΙΠ ἆαί. απά αοο. οἱ Ῥετξοπα] 

φοτάς 12. 33, 10. 22: 16. 4. 

παρὰ τὴν δόξαν 19. 45. 

παρελθών 25. 14. 

παρήγγελλον 12. 44. 

παρίσωσις Ρ. 352. 

παροµοίωσις Ρ. 4354. 

παρονοµασία Ρ. 356. 

πάση τέχνῃ καὶ μηχανῇ 19. 11, 10. 63, 
πάσχω 12. 2. 
παύσασθαι 22, 20 Οτί{, Ν, 
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πείθειν: ΨΙ] Ῥτες. ο: 8ΟΥ. ΊΠβΗ. 12. 58 

ο, Ν. 

11ειραιοῖ 34. 2. 

περί: οἱ αοίῖοη /αρα]ηςί 

οσ, Ν. 

περίοδος )Ρ., 3245 Π.; ἀεβπεᾶ Ρρ. 347. 

πιστεύω: 1 ἀαῖ. απά Ἱπῃῃ. 10. 54. 

32. 19 

πίστιν ἐλάμβανον 12. 27: δεδωκέναι 

ος, τη 

πλεῖν 1Ο. 31, 10. 46, 32. 20 (τί, Ν. 

πλέον εἶναι 16. 3, 10. 4. 

πλῆθος 12. 42, 12. 67, 24. 25, 25. 7, 

34. 6. 

πολιτεία: «ααγτῖήςί {ο 12. 66: 

79232 οὗ φουε ΗΕ 34. 1} ετζῖΣε- 

ο7σφ 34. 3. 

πολλάκις: υΙ{Ὦ αοτϊδί 16. 20. 

πολλοῦ δέω 24. 1. 

πολλῷ, πολύ: υΙΙὮ οοπιρα(αίῖνε 12. 

δο ΟπΙΕ. Ν. 
πολυσύνδετον Ρ. 356. 

ποτέ 12. 20. 

πράγµατα 12. 65, 16. 3, 32. 2, 32. 

23. 

πραόνως 24. 10. 

πρίν: αἴίει α περα!ῖνε 10. 25, 1Ο. ὅδ, 

22. 4; Ξ-- τοζοίή 12. 17, 10. 7, 

Το. 51. 
πρὸ τοῦ 12. 2. 

πρόβουλοι 12. 65. 

πρόθεσις Ρ. 137. 

πρός 32. 19 Οπτ. Ν.; Ξ- οὗ {ᾖε βα»ίοἵ 

16. 1Ο: οἱ Ῥατροδε 12. 14, 19. 22, 
ΙΟ. 61; ΨΙίἩ ρειδοΏα] φοτάς 16. 4; 

ἵη οουτί ]αησπαρε 10. 1: ΨψΙ(ῃ κίνδυ- 

νος ΙΟ. 20; πρὸς θεῶν 10. 34. 

προσήκειν 24. 15, 25. 7. 

προσήκοντες 19. 4δ. 

προστάτης Ρ. 9. 

πρυτάνεις 22. 2. 

πρῶτον, ὅτε 12. 19 ΟΙ. Ν. 

ΙΝΡΕΗΣΧ 

πυνθάνοµαι: ας Ρει{, 12. 14. 

πυσματικὸν σχῆμα Ρ. 356. 

ῥήτωρ 12. 72. 

σανίδιον 16. 6. 

σεµνός 16. 15. 

σεσωµένους 16. τ6 Οπ. Ν. 

σιτοπῶλαι Ρ. 213. 

σιτοφύλακες Ρ. 217. 

σιτῶναι Ρ. 217. 

Ἀτειριῶς 16. 15 Οπί, Ν, 

συγκείµενα 12. 48. 

σύμμεικτα 1ο. 27 Ον, Ν, 

συμπλοκή Ρ. 355. 

συµπρίασθαι 22. 5. 

σύνδικοι 16. 7, 190. 32. 

συνήγορος ΓΡ. 255, 3389. 

σύνοιδα: οοηδίσαο(ίοη 16. 1. 

συντριήραρχος 10. 62, 32. 24. 

συνωνυµία Ρ. 355. 

σχήματα διανοίας ῬΡ. 356 {. 

σχήματα λέξεως ΡΡ. 352-356. 

σωφροσύνη 16. 1. 

ταξίαρχος [Ι6. 16. 

τάξις 16. τ6. 

85 5Ίπηρ]α οοηπεοίῖΊνε 32. 17 ἹἩ- 

αδια] Ῥοβδίίοη 12. 30, 12. 66. 

τελευτῶν 25. 27, 32. 258. 

τέχνη 22. 16. 

τί ἂν εἰ 12. 34. 
τίµηµα 19. 4δ, Ῥ. 314. 

τυµητοί. Όεε ἀγῶνες. 

τοίνυν 16. 7. 

τοιοῦτος: οἶαιδες 12. 1 Οπ{, Ν. 

τὸν καὶ τόν 10. 5ο. 

τοὐναντίον 12. 64. 

τρίτον ἔτος τουτί 24. 6. 

τυγχάνει 12. 27; ψ]λοιί ὤν 24. 5. 

/ 
τε. 

τύχη 24. 1ο. 



αξΕΕΚ 

υἱός 12. 34, 10. 12, 10. 46 ΟΙ. Ν. 

ὑμέτερος -- οὐ]εο. 6εΠ. 22. 13. 

ὑπάρχειν 12. 23. 
ὑπέρ: οἱ ρτουπά οἱ αοἴϊοΏ οΥ {εε]ης 

25. ο» ΨΙΏ Ὑοτάς οἳ ρυπἰςΏπιεπί 

25. 25: ψΨΙἩ Οργίζεσθαι 12. 5ο; 

-- περἰ 24. 4. 

ὑπό: πΏ γετος αοίῖνο 1Π {ΟΥΠΙ 12.43; 

ΙΙ ηοη-ρείσοπαὶ οῬρ]εοί 12. 3, 

24. 6. 

ὑποφορά Ρ. 357. 

ὑποψία: Ῥτεβοδίήοη5 νψηῃ 32. 10 

σσ. Ν. 

Φαίνεσθαι: ψ{Ώ ρατίῖο. Οἵ ΙΠΠη. 22. 7. 

Φανερὰ οὐσία 32. 4, 32. 23. 

φάσκω 32. 25 ΟΠ. Ν.; 

12. 5. 
φέρε 12. 62. 
φεύγειν δίκας 32. 2. 

. φεύγω: ας Ρει{. 12. 14. 

φεύγων, ὁ 12. 2. 

φημί -- κελεύω 16. 13 (αι, Ν. 

φάσκων 
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Φθέγξασθαι 32. 18. 
φίλος 12. 38. 

φοιτᾶν 32. 15. 

φορμῶν 22. 5. 

φυγή 25. 21. 

Φύλαρχοι 12. 44, 16. 6. 

χαρακτῆρες Ρ. 344- 
χείρους 16. 4. 

χρή, χρῆν, ἐχρῆν 12. 4δ. 

ψἢφοι ρ. 339. 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι 34. 1 ΟΠ. Ν. 
ευ Ὀ]εοίῖνε 16. ὅ, 22. 5; ΝΙίἨ 

Ρατίίο, 1η {πά, ἀῑδο. 12. 73: ὡς ἐπὶ 

τὸ πολύ 1ο. 6. 

ὡς: Ρτθροδίοη 16. 4. 
ὥσπερ ἄν 12. 20. 
ὥστε: νΙίἩ Ιπβη. 25. 26: ψΙΠ ΊΠΠΗ. 
η Ῥατροςε οἶαμδε ΤΟ. 165 πΙΏ ἄν 

θΏά ΙΠΠΗ. 12. 1. 

ᾠχοντο ἀπιόντες 12, Ἴ5. 

ε 
ῶς. 



ἘΝ(ΙΤΙΡΗ ΙΝΡΕΣΧ 

[ΤΗΕ τείετθησθς αΤο {ο ἴΏο οοπιπιθηίατγ (ΏΥγ 8ρεεοΠες απά Ρ8ταΡτ8ΡΗΦ), απ]εςς 

οἰμειννίδε ἀθεὶσηαίεά.] 

Αοεοιπίίης ὮΥ πιαρϊκίταίες Ῥ. 44. 

Αοοιδα[ϊνεο αὈδο]αίε 12. 30, 10. 14, 

1Ο. 16, 20. 14. 

Αοΐϊνε {οτΙΏ, ραδδίνε ἔοτοε 12. ὔ7. 

Αάτιαεῖο, ἴπε 32. 25. 

Αεροςροϊατηϊ 12. 36, 12. 30, 12. 43, 

19. 16. 

ΛεδοβγΠάςς 12. 4δ. 

ΑρΡοζαΐΙές, {γεῖας αρα1ᾖή1έ Ῥ. 49 ἴ. 

ΑΙοϊριαάες 19Ο. 49, 10. 52. 

Ατηπεςίγ 25. 25, 25. 35, ϱρ. 30, 254 ἔ., 

314. | 

Απασο]ιίΏοΏη 12. 2Ο, 12. 36, 12. 35, 

12. 9δ, 26. 6. 

Απάοοϊάςς, Ῥτοεπι Ο ρε Ἠγ5ἱεγὲες 

Ῥ. 165 ἤ. 

Απία]οϊάας, Ῥεαος οἱ 163. 

ΑπιρΙοη 12. 65, 12. 67, Ῥ. 19. 

ΑηγΙιι5 22. ὃ, 25. 25. 

Αοζίςι, οοπηρ]εχίνε 12. 21, ΙΟ. 205 

επιρϊτίσαἰ 16.20; Ἱηρτεβεῖνεο 16. 4: 

αρδβοί 12. 7, 12. 25, 10. 207 ἹἸπάϊο, 

ἵῃπ πητθαὶ οοηο]αδίοης οἱ πιο Ἱπὶ- 

πιθς1αίεἰν {αίατε 12. 34 Οπ. Ν.; 

οἱ νετρ Πανίης Ῥτεδεηί {οτε ἵῃ 

Ρετξ. 12. 3, 12. 41: υΙ] ἀεβηϊίε 

ΏΠΙΟΘ6Ι5 12. 4. 24. Ο. 

ΑΡρροβἶοῦ, Ρατ {Ίνε 16. 14; οἳ Ρτο- 

Ὥουη απά Ῥρατιοίρ. Ρῃίᾶδε 119. 

35. 
ΑτὈΙΤΦίΟΙ5, Ραρ]ο 25. 16, Ρ. 341. 

Ατοπεπεος 12. 16. 

ΑτοπερίοΙεπιας 12. 67. 
ΑτοΏίηνς 25. 28, Ρ. 317. 

Ατοῄοής, εΠρθΙρΙεγ οἱ 24. 13. 

Ατεορᾶβρβι5 12. 60, Ῥ. 334. 

Αιρίηιδας 12. 360. 

Άγρος, τε]αοη ἴο Ώρετία 34. 7. 

Ατϊδίοοταίθς 12. 66. 

Ατο]ε, αξ ἀθεπιοης. 12. 2; οπϊεἁ 

12. 27, 12. 31, 12. 60, 24. 6, 32. 21, 

16. 14 ΟΠ. Ν.Σ αδεά να αα[. 

ΟἨΏΙΥ 12. ὅ2, 22. 16: υῃ 

12. 16, 25. 15: ἨΙα ἵπποι 24. ὅ5 

υπ πυπηεταὶς 22. δ, 32. 21. 

Αβθϊπιιαίῖοη: οἱ πηευί, τοι. {ο Ῥγεά. 

ΑΡΡΟΡ. 12. 37: οἳ πιοᾷίΠοι οἱ 5αβ]. 

οἱ Ιπβη. 12. 1, 22. ὃ, 32. 6} οἱ τε]α- 

νε, 596 Ἐο]αίϊνο, 

Αυριηεηί, ἀουρ]ο 42. 11. 

36 

αστνυ 

ῬαίτασβΏις 12, 48. 

Ῥεπενο]επί οτάετς Ρ. 232. 

Βοίίοτητγ, Ἴο8η5 οη 32. 6. 

Ῥταοβγ]]15 Ρ. 11. 

(α]]ας το. 4. 

Οα11Ρΐας 12. 04. 

(ανα]τΥ Ρ. 13ο Π.; Ρ. 132. 

ζερ]αίας 12. 4, Ρ. 9 Π. 

Οπαβτῖας Ρ. 161. 

ΟΠ]αςί1ο οτάει 16. 1δ. 

396 
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6ποτερία, Όεο Τ4{1βί65. 

ΟἱΠσεπςΠΙρ. Όεε Εταποβῖδε, 
0ἸεορβοὮ 12. 68, 19. 49, Ρ. 36. 

(ιερςγάτα Ρ. 3390. 

ΟἨδίμεπες, 25. 25 (τί. Ν. 

πβς, οΠφατεβίσαί 12. 43. 

(οἶπαρε, Αίῑῑο ϱ. 357 [. 

(οἱα Ρ. 347. 

ΟοἩσίας 432. 14. 

Οοπιραίοη, απηεϊοϊραίεἁ Υ τούτων 

25. 23; Ῥείψθεεη αάῑδ. οἵ αἆνῦ». 

1Ο. 15; 10056 εχρτεβδίοης {ου 24. 26. 

Οοπάϊοτς, {αῖ. ἹπάῖΙο. Ιπ Ῥρτεδεηί 

24. 13} ΙΠΙΠΒἴΟΙΥ απά ΠΙΟΠΙΙΟΤΥ 

12. 355 Πηχες {οΥΠη5 22. 17, 22. 19, 

22. 21, 24. ϐ. 

(θοπβςοαίίοπ α5 Ρεηθ]ίΥ 19. δ, 25. 26. 

Ο«οποη 16. 15, 10. 34 Π., Ρ. 16ο. 

Οοη5Η(π{ῖοπα]. τενϊδίοη ἵπ 403 Ε.Ο. 

Ῥ. 313 Π. 

Οοὗτάϊπαίο οοηδίταο, {ος Έπςδ. 5πΏοτά. 

12. 41. 394: 5» 34- 11. 
Οοτακ Ρ. 13. 

Οοτἰπ{μίαη δαν τ6. 14, 16. 15. 

(οιταρίίοη οἱ ρο](Ιοίαης 25. 10. 

(ουτίς, ΑἰΠεπίαἩ, Ρρ. 334--343. 
ΟτΙαας Ρ. 35 ἔ, 

(ῴ7Ζϊοεπο εἰαΐεσ 12. 11, Ρ. 368. 

Ὀατίο Ῥ. 358. 

Παϊῖνε οἳ Ιπίετεδί 12. 20, 12. 24. 

Ὀε]ρετα(ῖνε ςαΏ]αποίῖνα. Όεε Φα0- 

Ἰαπο[ῖνε. 

Ώεπιαροραες Ρ. 34. 

Ὀεπεϊτίας Ῥ. 346. 

Ώεπιορῃαπες 25. 256 ΟΙ. Ν. 

1)ειποδίΏεηες, δίγ]ε οἱ ῥ. 345. 

ΏεπωΠςδ 10. 20. 

Ώεροπεπίς, Ῥ8β5Ίνε 32. 2. 

Ῥιοάοῖας Ρ. 253 Π. 

Γἱοηυγδί15 οἱ ἨΠα]ισατηαδδις Ῥ. 265 {,; 

507 

οη Όρεεςομ ΧΝΙ Ρρ. 257 Π.; 

οἱ Ρ. 3581. 

Ὀἱοπγβῖας οἱ Ὀγταςίδε 19. 20, Ρ. 23. 

Ὀιοῦτηνξ 1Ο. 5ο, Ρ. 162. | 

ΏΟΝΤΥ 12. 21, 16. 1Ο, 10. 32. 

Ὀταοοηί]άες 12. 72. 

Νας, 

Ε]εοίῖνε οὔ]οες 16. δ, 1Ο. 57. 
Ε]ευβιηῖαης, 5εἴζυτο οί 12. 52. 

Ε]ειςῖς, ατὶδίοοταίς 1Π 25. 9: 5ἵεσθ οἵ 

Ῥ. 254 {. 

Επιρβθαίς οἱ ροδίου 24. 2, 24. 14, 

21.190, 25. ὅ, 25. 26, 452. 1η, 35. 18, 

Ερπείαε Ρρ. 334. 

Πρίοματες 12. 55. 

{βίεγαἴεΣ, ὠβέέεῷ αραἰχοέ Ῥ. 165. 

Ερίρεηπες 25. 25 ΟπΙ. Ν. 

Ἐτεοβίπειπι 25. 256. 

Ζ2ροεῇ65, ὠβέέεὮ αρωῖη»έ Ῥ. 165. 

Ἐιποροϊα 19Ο. Ι4, 10. 15, 10. 10, 10. 

45, 24. 13, Ῥῥ. 25, 135 Ε., 174, 269. 

Ἐπῤοεαης, ῥριϊνί]εσες αἱ Αίπεης 34. 3. 

Επποπιάς 1Ο. 1Ο. 

Εαρβεπηίΐσπη 12. 48. 

Επίπγάεπιας Ρ. 11. 

Ἐνασοτας το. 20, Ῥ. 160 {. 

Ζοαπᾶε», Φῥἐεεεᾷ αρωζδέ Ῥ. 41 ἵ. 

Εχίιες, τείατΏ οἱ 12. 43, 25. 27. 

Ἐἶπαί] οἶαμδες, πιοοςς ἶη 16. 6. 

Ἐοτίαποας ἵπ ΑίΠεΠ5 42. 231. 

Έοας Ηαπάτεᾶ, ἴπο 12. 6ς, Ῥ. 32 ἤ. 

Ἐταηπο]ίδε: αρε οἱ εητο]]πιεπί 16. 20: 

Ῥτοσθάιτε αἲ επτοπιεπί 32. 9; 

αααμβσαίῖοης Γοτ εητο]]πηεπί Ῥ. 315; 

τοκίτ]ο(ῖοη οἱ {αηπςῃῖδε Ρ. 313 Π.; 

εχἰεηδίοη Ῥ. 316 {, 

Ἐ π]]ους 32. 20. 

Ἐπηστα]5 12. 19. 

Ἐπίητα 1πάῖο.: αἴει νετρς οἳ Γεατῖης 

12, 3 ΟΠ, Ν,; 1η Ρτοίβδὶς 12. 11; 
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η τε], οἶαιδες οἱ Ριτρος5ε 16. 16, 

24. 6; Ἰμδοῖνε 12. ΤΙΣ οἱ Ρρτεδεπί 

Ἱπίεηίίοη ο Ρτοβδρεοῖ 24. 13, 34. 2. 

Επίατο πη]άάἰε α5 ραδδῖνε 12. 7ο. 

Ῥπίπτε ρετιρηταρίϊο 24. 15. 

(βπΙέϊνε: αὐφο]πίε, οοττε], νΙτὮ οἴτει 

ρατίιοίρ]ες 12. 69, 10. 23: αὐφο]αῖε, 

δαΏς5ίν. οπητθά 12. 45; οῬ]εοίνε 

10.20; Ρρατιίϊνε 19. 26: Ῥτεά. 12. 

41, 16. 15, 24. 12; Ῥτεᾶ. ρατ]- 

νε 24. 13, 32. 5; Ῥιεά. Ρο88655. 

32. 25: Οἵ 5ερᾶί8ΙΙΟη 10. 45. 

(οτρίαη βριτες Ῥ. 28. 

(οτρίας Ρ. 17 Γ. 

(αταῖπ ἱχαάς, ΔίΠεπίαη: 6ΟΠΙΙΠΙΡΦΙΟΠΘΙ5 

Ῥ. 217: ΟοΟΠΥΟΥ5 ΙΟ. 5ο, Ρ. 164; 

Ίαν) 22. ὃ, Ῥ. 214 ΠΤ.; τοτῖες ΡΡ. 213, 

216: 5ΗΡΡΙΥ ῬΡ. 2Ι5. 

Ἠαϊτ, Πο” ΊΟΤΏ 16. 18. 

ἩΠαιατίας 16. 13. 

ἨΠερεπιοη 342. 12. 

Ηείγεξβςες 16. 1Ο, 24. 14. 

Ἠε]εςροπί, οοπίτο] οἱ Ρρ. 164, 213. 

Ἠιϊρρατε]ῃς 16. 6. 

Ἡιρροπίομ5 19. 49. 

Ἡορίης, εἴο., γετΏ5 οἱ 12. 1Ο. 

ἨΠουιςε, {Πο (ατεε]ς 12. 16. 

Ἠγρειραίοη 12. 33, 25. 34. 

ΠπηπιοτίαΠίγ, Ῥε]εί 1η 12, 100. 

Ἰπιρεταίνε η τε]. οἶαάαδε 12. 

19. 61: ψΊίἩ ὥστε 16. 8. 

Ἱππρετίεοί: οοπαίῖνε 12, 42, 12. 

19. 22, 32. 7; ἀεδοτρίᾶνε 12. ὃ; 

Ἰηργθρβίνε (οτ ΟΓ ενο]ῖοπ) 12. δ; 

οἱ εχρεοίεά ενεπί 12. 56; Οἱ Ρί8- 

Ἡπιίηατν αοἲ 12. 56, 109. 5ο; ψΙΙΠ 

ἀεβηῖία παπιρετς 19. 5δ; ψΙΠ πιο- 

νο εκρτθβδεά 12. 25; ΙΙΙ περᾶ- 

τίνε 12. 6. 

6ο, 

55, 

ΕΝΩΙΙΣ5Η ΙΝΡΕΧ 

Ιπιρτίδοηιηεπ{ ϱΡ. 336, 349. 

Ἰπαϊσοαίϊνε, Ῥοίεπί{ῖα] 10. 12. 

1η]τεοί ἀῑδοοισδε: εμαηπρα οἱ ἵεηςε 

12. 73.5 ἀερεπάεηῖ δεοοπάατγ ἴεηςδες 

ἵη 12. 765 πηουά πποΏαηρβεά 12. 48: 

«πΏοτά. νειρ οΏαηπςσεά {ο Ιπῃπ, 10. 

26: γάρ εἶαιςδε 10. 26. 

Τηβηϊᾶνε: ἀαῑϊνε 12. 55, 22. 2: {υῖ- 
πτε, υΠ(Ὦ υοιτάς οἳ Πορίηςδ, οἵο. 

12. ΙΟ; ἵῃπ δυροτά. οἶαιδε 1π Ι1πά 

ἀῑδο. 19. 26: Ρτεδεηί (η {οτπι) Το 

ΠπρετΕ. ἰπάϊο. οἱ ἀῑτεοί ἀῑδο. 12. 26, 

16. 6, 25. 11; ψῖλ ἄν, 5εε ἄν. 
ΙηΠετίίαποε, Ιαν5 οἱ 16. 1Ο. 

Ιπίεγεςί, ταίὲ Οἱ 19. 25, 32. 6. 

15οβοπιαοΏῃ5 10. 46. 

Ιςοοταίες ΡΡ. 22, 165 Π., 345. 

Τ βοοποπιαπία 16. 18. 

Τ,ορα] ρτοοθάυτε ϱΡ. 334-343. 

1 Πέατσῖες 1Ο. 20, 19. 42 Π., 19. 61 1. 

Ι οσα{ϊνο 12. 6ο, 1Ο. 28, 10. 63, 34. 2. 

Τί οἵ εἰεείῖοη 16. δ, 19. 57. 

1 Υδαπάετ 12. 71, 34. 6. 

1 γρδία5: ῬίορταΡρΒΥ ΡΡ. 9-23: ΨΟΙΚ8 

24 {.; 5ἳγ]ε 25--31, Ῥ. 344: αῑϊας]κ5 

οπ παναἱ οβιοεις Ρ. 164 Π.; πιοάείᾶ- 

Ποη ἵη αἴίαοκ ῬΡ. 141; ὠφεεο ο 

ᾖὲς δεγοῖεες Ῥ.Ο9; 5αῬΏροδεᾶ π]]βδΙοη 

ίο Φἱ6Ι]Υ Ρ. 374: Ίδε οἱἳ Ῥοιτούνεά 

Ῥτοεπῃ Ρ. 165 Π. 

Μαπίΐπεα, τε]αίῖοη {ο Ὀρατία 34. 7. 

Μαπαφοτῖρίς οἱ Γηβία5 Ρ. 361 {. 

Ματκοαί, 5αρετιπίεηάεηίς οἱ Ρ. 216. 

Μαιτίαςδε Ῥείννεεη τε]αΒνες 32. 4. 

Μεαξυωτες, Αἰποεπίαη δΥ5ίθ6ιη Οἱ Ρ. 357. 

Μείαρῄῃοις η Γδίας Ρ. 256. 

Μεϊίϊο5, ρτϊνί]εσες Ῥοΐίοτο οομτί5 22. 2, 

Ῥ. 44. 
ΝΠάά]ε, «αμδαίΐνε 12. ὅ, 12. 20, 10. 50. 
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ΜΙΠίατγ φετνίοε, Ιδί5 {ος 32. 5. 

Μηιαάες 12. 72. 

ΜΙπαίοτυ απά ΠπιοπΙίοιΥ οοπαΙΠοης 

12. 38. 
Μοάσταϊίίοη 16. 3, 16. 190. 

ΜοπεΥ απά Ρτῖοες αἱ ΑίΠεης Ρρ. 357- 

3600. 

Μοπιπιεπίς 42. 21. 

Ναττα(ῖνο οἴγ]ε, Ὠϊοπγδίαδ οἨ Ρ. 258 

(ητες ἴ7ρες οἱ Ρ. 139. 

Νανα οἴπσοεις, επτϊοΏπηεη!ί Οἱ Ρ. 163. 

Νανγ, οοδί οἱ Ρ. 163. 

Νεαραίῖνε, ἀουδί]ε 16. 1ο; τεάυπάαηί 

ο. Ὁν 

Νεπιεα, Ραΐί]ε οἱ 16. 15.. 

Ν]οεταίας 19. 47. 

Νίοῖας 19. 47. 

Λ/{εο)ήασή{, Φῥέεεᾷ αραῖοέ ϱ. 40. 

ΝιοορΠμεπιάς Ρ. 16ο ἤ. 

Οαἴ15 42. 13, 10. 34. 

ΟΕ]εοί οἶἰααδες (ὅπως) α[ἴειτ 5εοοπά- 
ΑΥΥ ἴθηδες 12. 44; οοπάεηδεά «ο]- 

]οᾳπ]α] {οτπι 12. 5ο. 

ΟΠρατοῃς. Όεε Κενο]μίῖοπς. 

Οὐγ7ηβὲε Φῤεεεᾷ οἱ ΤΥ5Ι85 Ρ. 23. 

Ορίαίνε: 1η Ἰπά. ἀῑδο. {οι ἀε]ίρετα- 

νε 5υὈν. 32. 20: εχίεηδΙοΏ οἱ ἴπε 

«α1ηθ οΟἨβίτιοίΙοη 24. 1; Ἰπά. ἀῑδο. 

αἴἴετ Πϊδίοχ. Ῥί6δ. 12. 12; ΤΠ Ρτοί, 

οἱ ραδί 6επεα] οοπάΙϊοη 25. 21. 

ΟτρΒαης, Ῥτορετίγ 1εαδεά {οί 432. 23. 

Οιτίποβα]ά5δ 16. 13, Ρ. 130. 

Ῥαπηίϊοαρειη 16. 4. 

Ῥατα]]ε]ῖσπι ο{ οοἷα Ῥ. 349. 

ῬατοάΥ Ρ. 236 Π. 

ῬατΠοῖρίε: αοτὶδέ, εἴπιε οἱ 12. 387 

Ρτεβδεηῖ ὉΙ(Ἡ Ίπρεγε,. ἴογοε 12. 32, 

16. 5, 16. 6, 10. 3, 10. 1Ο, 24. 7, 
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24. ὃ, 25. 257 Τπ Πα] αἆ]εοίῖνε οοΠ- 

ίτιςί]οη 24. 7. 

ΡεηδῖοΏς ῥ. 2341. 

Ῥετ[ίεοί: οἳ οτεαΙξ, συ1]{, τοβροΏδΙΡΙΠΗΙΥ 

12. 22, 16. δ, 10. 57, 24. 26, 20. 12, 

25. 25, 32. 3; οἱ πιεπίαὶ αἰΠτιάε 

12, 7ο: οἱ Ῥτεδεηί εοπάΙ]οᾳ 10. 7, 

ΤΟ. 24, 10. 20, 25. 11; ἄονε, οἱ 

τες] 12. 48, 1Ο. 6Ο. 22. 10, 32. 28. 

Ῥετϊοά ἀεμβπεά Ῥ. 347. 

Ῥετίοᾶ]ο 5ίγ]ε ΡΡ. 345-352: Τ5ἱ85”5 

πςε οἳ Ρ. 26 Π. 

ΒᾖαθαζΊ15, 74ε Ῥ. 19. 

Ῥμαεάτας 190. 15. 

ΡΠΙοσΏατες 12. 72. 

Ῥηήοπιε]α5 19. 15. 

21ο, ὦβεεεᾷ αρα ἰγοέ Ῥ. 41. 

Ῥποτπιίδίας Ρ. 315. 

ῬηιγηίεΏαςδ 25. 9. 

ῬΗγ]ε 12. 52; ΤΏε Ἱετοες οί Ρ. 417. 

Ρἱξδαπάεγ 250. 9. 

Ῥ]αΐο, Ρ]οίατο οἵἳ 191855 Ώοπιθ Ρ. ΙΟ; 

ᾖλαεαγτι5 Ῥ. 1Ο. 

Ρο]επιβτεΏα5 ῬΡ. 1Ο, 13, 20. 

Ῥοπίας 16. 4. 

Ῥοοί-τε]ῖεξ Ρ. 231 {. 

Ῥοτίταϊέιτε, ΠέθτατΥ ῬΡρ. 20, 174, 201. 

Ῥοϊεηί]α] Ιπάϊσοαί]νε 19. 13. 

Ῥτεάϊσαίθ αα]., πεπίεί 10Ο. 6. 

Ῥτεάϊσαίςε, αδθιωιϊ]αίίοαπ η 12. 1, 12. 

πι 
Ῥτεροδίίους {ος Πορί]]ε τε]αίίοη 32. 19 

Οσε, Ν. 

Ριεδεηί: οοηβ8νε 12. 2; εαια] ἴο 

Επρ, Ρετ[, 12. 14: οἳ α οοπτθε οἱ 

αοἴῖοηῃ 12. 2, 12. 32: οἵ α 5οτῖες οί 

αοἴ5 12. 45; οί α δίαΐε 32. 22. | 

Ῥτϊσες, Αἰλεηίαη 32. 21, ϱΡΡ. 359-360. 

ῬτοβαβιΠίγ, ατριυπιεηί Ίοπι Ῥ. 14. 

Ῥτοεπι, Ῥυγροςε οἱ Ρ. 297. 

Ῥτο]ερεί5 16. 29. 
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Ῥτορέτίγ, Ρρτϊναία 10. 20 Π. [οαὈείαηίϊνε πδο ΟΓ α ῥῄῃτᾶδο 19. 46. 

Ῥιοίαροτας Ρ. 14. ιττεηπάεχ ἴο Ὀρατία, ἴθιπιδ οἱ 12. 7ο, 

Ῥωχροςδε: ὥστε ΝΙἩ ΙπΠῆ. ΙΟ. 16; το, τη, π4. ᾱ. 

Ρτεροβ]ἴοπα] Ρῄῃταςαες 12. 14: τε]α- | Θγοορβαηί5 22. 1, 25. 3, 25. 10. 

[να οἶαυςες 16. 16, 24. 6. . 

Τεη, ΓΠο 12. 64, Ρ. 331 Νοῖθ, 
Ὡπεδίίοις, τλθέοτ! : , ο Οπεείῖοης, τΠείοτ]σα] Ῥ. 356 Τεηςες, ἵπ παιγαίίνε 32. 18. 

Εεεαρϊζυ]αίϊῖοη 10. σσ Οπ{. Ν. ἸΠοοάοτις ρ. 22. 

Ἑεβεχίνε [οτ τεοῖρτοσα] Ρτοπ. 22. 5: | 1 Π6ΙάπιεΠες 12. 65, 12. 67 1. 12. 70, 

(πϊτά ρεισοη {οί Πγςί 12. 33. 12. 77, ΡΡ. 36-35. 54 Π. 

Ῥε]αᾶνε: απἰεοθάθηῖ α οἶδαςα 1Ο. 335’ 1 πεδπιοίμείαε, ἁπίῖες οἱ: 24: 12. 
απίθοεᾶεπέ οπηϊέθά 12. 35. 12. 8ο: ᾿ { πείς», Ρο]ἱεῖσα] ΡηνΊ]ερβες οἱ ρ. 313 8.; 

αβαἰπη/]αέίοη 12. 35, 12. δο, 25. 20, πα ΗίαχΥ 5ετνίοθ 16. 14, 34 4- 

32. 27: αβοϊπηϊ]α[ίοη οἱ νοτΏ ἵΠ τα], Τατ, ΤΗε Ρ. 32 Β.: Απρίοίε 0Ἠ 

οἶα1δε 12. 29: {οι Ἱπάθί. τε]. ἴἵπ 12. 5, 12. 76. 

ἱπᾶ. ααεςίίοη 1Ο. 12, 24. 15, 25. 75 | 1 ηο]ας 12. 6. 
ἵπνοαιςα αἰτασίου (αβεπαϊ]αεῖοπ) το. | 1 ΩταδΥρα]ας 16. 15, 25. 25, ΡΡ. 20 [ω 

47: τεὶαίῖνε οπι]έίεά ος τερἰασεά Ὦσι ὅ5) τό5. 

ῬετδοπαΙ ος ἀεπιοΠΒ. 22. 13, 22. 21, Τηταςγῆ]ας 32. 5, Ρ. 253. 
25. 11, 32. 27. ΤἩηταβδγιηασοΏας ῬΡ. 16 {., 345 1. 

Ῥενο]ιξίοης ο 411 απά 4ο4 Ε.Ο, Ρ. 328. | 1Ἴτεε ΤΠουβαπά, ΤΠε 25. 16, 25. 22. 
Ῥπείοτίς, Ὀερίηπίηρς οἱ ῬΡΡρ. 13 Ε., Τμασγα[άεε, 5ίγ]ε οἱ Ρ. 344. 

τό ἤ. ΤΏυΤΗ, θε(εωιεηί οἱ Ρ. 11. 

Τΐπωε, οοηβίτηοίΙοης5 {οί 32. 20. 

Τιποίμεις 190. 34, 10. 490. 

Τϊδίιας Ῥ. 13. 

Ἐπείοσίσα] αἀεδίῖοη5 Ρ. 356. 

Ευπηϊῖηρ 5ίγ]ο ϱΡρ. 345--34:7. 

Ὀαίγτας 16. 4. Τοπιῇῦς, ΑἰΠεηίαη 342. 21. 

Φεπαίΐς, αἀππίδοίοη {ο ῬΡ. 1433; Ἱατίδάϊο- | Γτίαι, ἀεπῖα οἱ Ρ. 162. 

Ποη 1π οτ]πηϊηα] πιαίῖετς Ρ. 214. ΤτιεγατοἩὮΥγ 190. 62, 32. 24. 

Ωθτνῖοθς οΓ τῖοΒ {ο Ῥοος 19.59; ΡριὈ]]ς, 

5εο Τ1(ητρ]ες. Ίλαρες Ρ. 355 Π. 

2ΠΟΡ5, Ιοἰίετίηρ ΤΠ 24. 20. ἨΜοπιςεΏ, ΑίΠπεπίαη 32. 11. 

οἰτηρ]οῖεν οἱ Αἰλεπίαη Ιήε 42. 23, Ἀ]οπᾶετ, ἀε]ῖραί, εἴο., οοηβίκιοίῖοπ 

32. 25. νη(Ὦ ννοτάς οἱ 22. 13. 

"Φἱανεδ: α5 ρειβοπα] αἴϊεπάσηίς 32. 16, 

32. 25: ἴε5δίΙΠΙιΟΩΥ οἱ Ῥ. 337. Χεπορμοἤ, {π6 5οτ οἱ Επρίάε5 10. 14. 

οἱαΐοτ, (Υ2ΐοςπςθ 12. 11, Ρ. 358. Χεαπορβοη, {16 5ου ος τγ]ας 12. 52, 

οίγ]ες ο οοπιροβῖ οι Ῥ. 344 Π. Ῥ. 132. | 

ομβ]εοί οἱ νετρ οπητίεά 19. 27. 
συ]αποίῖνε α5 ἱππρεταίϊνε οἱ Πτδε Ρει- | ΥουἩ, πἹαππεις οἱ Αἰπεπίαπ 16. 11. 

80η 12. 62: ἀε]ρεταίῖνε 24. 1. ο πο, 55, 


